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 : تقديم
لسم اهلل الرحمان الرحيم، الحمـد هلل و بـأ أسـتعين، و ال ـ ا و السـ م علـى 

 .أشرف المرسلين سيدنا محّمد، و على آلأ و صحبأ أجمعين

ابــن الحــاج التجيبــي و ماطــِة الل ــام عنــأ  وبعــد ، ش شــّك أّن َ ــوِر كتــاب  نــوازل
ســبا، هامــا،  ، ومكر ، يعــّد بترحــا، علميّــا، كبيــرا، ، بعــِد طــول  ٍيــابز دام زهــاَ قمانيــِة قــرون ونيّــفز
للعاملين بي حقول الدراسات الفق ية والتاريخية والقانونية، والم تمـين بقاـايا التـرا  

 .اإلس مي ب فة عامة

ـــن الحـــا  ـــوازل اب ـــ  النمـــو ج التطبيقـــي والواقـــن أّن ن ـــي األندلســـي تمّ  ج الّتجيب
الكامــ  الــشت اشــتغ  بــأ بق ــاَ المالكيــة بــي تقريــر األحكــام، وبــي اســتل ام ماــامين 
الن ـــول الشـــرعية، واشجت ـــاد بـــي  يجـــاد األقيســـة والتعلـــي ت الفق يـــة لكـــ  قاـــايا 

 .المجتمن بي الغرب اإلس مي عامة وبي األندلس على وجأ الخ ول

مسائ  ابن الحاج أهّمية،  اشتمال  ا على ع روض وأحكـامز لكبـار أئّمـة  ومّما زادِ 
المشهب من أصـحاب مالـك وت مشتـأ ، كمـا أّن مياِت ـا تكم ـن، باـ ، عـن  لـك،  بـي 
ٍــاارا ماّدت ــا الفق يــة التــي تطفــة ب ــا أجوبــة بق ــاَ العــدوتين، باعتبارهــا م نطِلقــا، ل ِتب  ــر  

د بأ الفق ـاَ عنـد  صـدار أحكـام م  خيوط النازلة، وسبي ، لفك   ترش  عا، ِيسر ع ِقدها، ومرج 
ـف مـن  وصناعة بتاوي  م، مّما يـ برر ز مكانة الفقأ المـالكي بـي األنـدلس مـن ج ـة، وِيكش 

 .ج ة قانية عن مساهمة المغاربة بي  قراَ الحركة الفق ية بي العدوتين

ــى القيمــة الفق يــة لنــوازل ابــن الحــاج أياــا، بــي ك ــر  ا نقولــأ مــن م ــادر وتتجّل
بق ية عب تر ب ا عوادت الامن، ككتاب الواضحة، ونوازل عيسى، ووقـائ  ابـن العطـار، 

ــة الكبــرك، وي اــاف  لــى  لــك   يرهــا مــن المــدّونات الفق ي ــة ٍو ــن لباب ــائ  اب  كفاَتــأووق
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وقدرتأ الم يرا للعجـب علـى اسـتل ام أصـول المـشهب وبروعـأ، بمـا حبـان اهلل مـن نفـا   
ن اعت ماد القواعد الشرعية، والقدرا  على ترجية ما يران صـوابا، سر نظرز، من ح  رؤيةز وبعد  

ومناســـبا، لواقـــن مجتمع ـــأ األندلســـي، وتحل يـــأ  ب ـــفات  الم حـــاو ر العـــادل الحكـــيم  عنـــد 
مناقشــة ِمــن ي خال فــأ بــي الــرأت نقاشــا، علمّيــا، موضــوعّيا،، متوب عــا، الــّدلي ، ومحــاوش، اشقنــاِع 

 .ّقـا، بما يران  ح

ب قــأث قِــاوز بــي »  -كمــا عبوــر عــن  لــك أحــد  الّدارســين   - ّن مؤلوفــا، ك ــشا هــو  
، وهـو بقـأ  المؤلّـف  الـشت تجّشـِم  َ  ، يحتاج م ستِـنرب ط أ  لى نفا   ر ؤيـةز وبعـد  تأويـ ز األطرِوا

،  مشّقِة جمن  الِفتاِوك وتدوين  ا، وليس هشن الم ّمة  دانيِة الملرـِتِمس  كمـا يت ـّور    ُ الـبع
صــفاتث ؛ وهــي ؛ وهــي  11«ألّن صــاحِب ا يحتــاج  لــى ســعة  اطّــ ع، وســيولة    هــنز، وشــفوف  رأتز 

امتلك ا ابن الحاج بجدارا واستحقاقز ، كيف ش وقد تربّن على كرسّي قاـاَ الجماعـة 
يفـة ، وتسـنوم مناصـِب اإلمامـة  بـي  بقرطبة بعد ابن رشد الجد ، ربيق ـأ بـي الدراسـة والَو

َ  ، وهــي عوامـــ  زادتر مــن قيمـــة هــشا األقـــر و التــدريس  و  َ  واإلبتـــا  ربعــت شـــ راالقاــا
صــاحب أ العلمّيــة التــي لــم تكــن أقــ   شــعاعا ونفــا ا، مــن شــ را م عاصــريأ مــن كبــار  علمــاَ 

أبــي الوليــد بــن رشــد، وأبــي المطــرف الشــعبي، والقاضــي عيــاض،  القاضــيع ــرن أم ــال 
يــرهم  ــ. وابــن حمــدين، ٍو ِير والطبقــات  والمناقــب  قــد أباضــت بــي كمــا  أنو ك تــِب الس 

التنويأ بأ وبي اإلشادا بعلمأ وعدل أ وحسن سـيرت أ، ومـن يسـتِـقرأ  أجوبتِـأ بـي مختلـف 
مســــائ ، يــــدرم مــــدك  لمــــام  الرجــــ  بأحكــــام  الفقــــأ المــــالكي المــــا ع ــــر ض عليــــأ مــــن 

باـ ، عـن  وت ان يف أ، ومدك  مساك أ بمفاتية العلـم وأحكـام القاـاَ ودواليـب  اإلبتـاَ،
 لمامأ الكبير بأحوال الب د والمجتمن بفاـ  ممارسـاتأ الطويلـة، وتجربتـأ العميقـة بـي 
ميــادين التــدريس والقاــاَ، حتــى  نــأ خلوــف ن خبــة، مــن كبــار الفق ــاَ مــن أم ــال القاضــي 

                                                                                                                      
  . . 541، نوازل أمحد بن سعيد بن بشتغري اللورقي املالكي، ص ، نوازل أمحد بن سعيد بن بشتغري اللورقي املالكي، ص قطب الريسوينقطب الريسوين  11
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عيــاض  وأحمــد الق شــيرت المعــروف بــابن صــاحب الّ ــ ا، وابــن عطّــاف األن ــارت ، 
مـدين ، وابـن خيـر اإلشـبيلي صـاحب الف رسـة، وعبـد الملـك وأبي الحسن علي ابـن ح

يرهم من كبار علمـاَ ع ـرن  نو الفتـوك عنـد ومعلـومث أ. بن باشكوال صاحب ال ّلة، ٍو
برـرِا الطويلـِة مـن رسـوخز الف ـم   شيوخ المالكية ش يِتحمول  ا  شو من أوت ِي العلرِم الغايـِر والخ 

 .لمام  بأصول  الف قأ وقواع د نوبـ عرد  الّنِظر  بي القِاايا، واإل

ــــأليف والتحقيــــ  بقــــد  أمــــا ماــــامين كتــــاب النــــوازل والجوانــــب المتعلقــــة بالت
بســـطناها علـــى نحـــوز مفّ ـــ  بـــي قســـم الدراســـة بـــي الجـــَا األول مـــن الكتـــاب، هـــشا 
الكتــاب الــشت لــم  يكــنر علمــاَ وشــيوخ بقــأ النــوازل مبــالغين حــين اســتعظمون واعتبــرون  

ب أ، ودل ـــي ، علـــى ع ل ـــو  كعرب ـــأ بـــي عظيمـــا، ميراقـــا، بق ّيـــا،  ، وِعـــد ون  ع مـــة، علـــى نبـــوو  صـــاح 
َ  و  َ  مجاشت  القاا ورِا   اإلبتا  . والمشر
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 الرموز المستعملة في التحقيق
 
 

 دشلت أ الرما

 

 .نسخة مخطوطة الرباط «ر» 

 .نسخة مخطوطة أزاريف «ز» 

 .نسخة مخطوطة تونس «ت» 

 .طوطة مراكشنسخة مخ «م» 

 .بياض بي أص  المخطوط ]   [

 . بياض بي أص  المخطوط أو عبارا تعّشرتر ق راَت  ا [؟ ] 

 . زيادا من نسخة أخرك، و  ا خلت  اإلشارا  لى هشن النسخة بالايادا تكون من اجت اد المحق  ] ... [

 .ن ول واقتباسات من م ادر ومراجن م ّرح ب ا «  ... » 

 .قطس   ) ... (  

قرط )) ... ((   قط م شتم  ث على س   ..س 

رين لفظث عاّمي أو عبارا ٍاماة ش يستقيم مع ا معنى >    <  .ما بيِن قوسيرن منكس 

 .توبي أو تاريخ الوباا . (ت) 

بعلـى سـبي  الم ـال يشـير : ما بين المعقوبتين يرما  لى حدود صفحات المخطـوط قيـد التحقيـ  [ز  3] / 
بيرمــا  لــى " ز"هنــا  لــى ن ايــة ال ــفحة ال انيــة وبدايــة ال ــفحة ال ال ــة، أمــا حــرف  الخــط المائــ 

 . مخطوط أزاريف
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 صفحات مصّورة من النسخ املعتمدة

 

 الصفحة األولى من مخطوطة أزاريف

 
 

 

 كلمات من كل   7إىل  4ويالحظ وجود بياض فيها مشل كل اجلانب األمين من الصفحة مكتِسحاً ما بني 
 .من تعويض هذا الفراغ اعتماداً على نسخ املخطوط األخرى املتوفرة -حلسن احلظ  -متّكنا  سطر، وقد

 

 



  

 

- 11 - 

 
 صفحة أخرى من مخطوطة أزاريف

 
 
 
 

 وتظهر فيها بقع بيضاء مل يتمّكن ناسُخها من ملئها لعدم توّفره على نسٍخ أخرى
 .سةألصل املخطوط  كنسخيت الرباط وتونس املعتمدتني لدينا يف هذه الدرا
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 من نسخة الخزانة العامة بالرباط  1الصفحة األولى
 

 94هو ال فحة  1بعد  عادا  ترتيب أوراق مخطوطة الرباط، تبّين أن موضن ال فحة 
 .ٍير مرتبة ترتيبا، سليما،  النسخة نمّما يعني أن صفحات هش

   

   

                                                                                                                      
مععن وسععقط   ،الواقععع أا الصععفحات األوىل مععن نسععخة اعاانععة العامععة بالربععاط فُِقععدت  منععذ زمععن 1

أا  تععدقيو والتمحععي وقععد تّّكععد لنعا بعععد ال. أوراقععو وتثعتعرت  أصعل هععذا املخطععوط العذك تفّككعع  
مل يععععِع عنايعععة كافيعععة باتيعععب األوراذ والصعععفحات الثاقيعععة، بعععل اكتفعععى  جعععامع أوراذ هعععذه النسعععخة

 .       باجلمع دوا الاتيب، فإىل ذلك وجَب  التنثيوُ 
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 الصفحة األخيرة من مخطوطة الخزانة العامة بالرباط

 
 

 

 صعوبة كبيرا بي قراَا بعُ صفحات نسخة الرباط، و لك لرداَا الخط وصغر حجملقد واج تنا 
 .الحروف من ج ة، ولعدم وضوح الكتابة بسبب لون ا الرمادت الباهت من ج ة أخرك 
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 الصفحة األولى من مخطوطة تونس
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 الصفحة األخيرة من مخطوطة تونس
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 : صورة خارجية لكتاب
 «فوائد نوازل ابن الحاج تقريب المنهاج ل»  

 

 

 495: نسخة مودعة بخاانة ابن يوسف بمراكش  رقم
الفقيأ عبد الرحمان بـن محمـد بـن أحمـد بـن ِجمِن مسائل ا ورتّب ا 

 .هـ737محمد بن شعيب بن عبد الملك القيسي المتوبى سنة 
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 الصفحة األولى من مخطوطة مراكش 
 

 
ات تتعّشر قراَت ا وتمتّد هشن ال عوبة بي بعُ األحيان تتمّيا نسخة مراكش هي األخرك بوجود بقر 

 .لتشم  صفحات بأكمل ا مّما يدعو  لى بشل الج د وتعمي  المقارنة بباقي النسخ األخرك
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 من مخطوطة مراكش 59الصفحة 

 
 

ة ة تعّمِد الناسخ ترم مواضع ا باٍر   1لم تخ  نسخة مراكش بدورها من وجود بقن باٍر
 .المستقب  بنسخة سليمة تكّم  هشا النقأعسان  يظفر  بي 

 

                                                                                                                      
ورمبعععا وقعععع منعععو مسعععاال فيهعععا بيعععاض مل » : (  2 ص)يقعععول القيسعععي يف مقّدمعععة تقريعععب املنهعععاا لفوااعععد نعععوازل ابعععن احلعععاا  1

علعععى حا عععا، فعسعععى اهلل أا ميعععنن بّصعععل صعععحي  نصعععل  منعععو تلعععك تركتهعععا شعععيء ، ومسعععاال فيهعععا إشعععكال، و يكتعععب عليعععو 
 .«املواضع 
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 صورة لطّرة ختم مجموع أزاريف
 

 
 بخط ناسخأ الفقيأ محمد بن محمد بن عبد الرحمان الغشاني

 كتب ا للفقيأ سيدت محمد بن عبد الواحد الّتملي
 .لل جرا 479ربين ال اني سنة  11بتاريخ ضحوا يوم السبت 
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اِا الرنِحيمِ  ِم اهلِل الرنمح   ِلس 
 َصلنى اهللُ َعلى سّيِدنَا َوَمو النَا ُُممندٍ 

َماَعةِ  امُ اإلمَ  املشاَورُ  قَاَل الَفقيوُ   قَاِضي اجلَ 
َد بِن احلااِّ رَ  ُد بُن أمح   :ِضَي اهللُ عن وُ أبُو َعث ِد اهلِل ُُمَمن

 

م  الاوواج  بال ب ّية  ٍير  البال غ    ِ ا مِ [ ] 1]   [اِت أب وِهاح كر
  

يف  ة  ريَ غِ صَ  َوِهَي  وُ تَ نَ ابع   2[وناَ ٍل زَ جُ ُسِئَل يف رَ  1(احِ كَ اِب النِّ تَ ن  كِ مِ وَ )[ ] ز 5] /   
ُر بالٍغ، يع  َفعت ها لُو األمُّ َوِهَي غَ دَ ِلالب تناِء ِِبَا، فَ  3ُا الصنِثينةَ و  َب الان لَ طَ األُب وَ  ماتَ رِه، فَ ِحج  

َهاصِ َوُهَو وَ  ِدها،لَ  بعَ ثينِة َعمٌّ يف غري ِ وََكاَا للصّ  َا و  أبِيها، فَثَغَضِ  الصنِثينُة الان  ن  مِ  يٌّ َعَليع 
َطالِب، واألمُّ عَ  ري ِ غَ َخاَلَعت ها أمُّها بِ وَ 

ا، َفقاَم  الَعمُّ اَل شيَء  َ  4ميَة  دِ َحوٍّ والتَام   مِجيَع امل
َها؟ بنيِّ  لنا َذلَك مّجور ُب َحون اليتِ لُ ط  يَ   ؟ًا يَمِة اليت إىَل َنظرِِه، هل  جيوُز فع ُل األمِّ َعليع 

ُر َعلى َما َوَصف َ  َفاَل جُيوُز َما فَعَعلت و األمُّ، والطالُذ : فّجاَب َرِضَي اهلُل َعن وُ  إَذا كاَا األم 
يَعل َاُم الانو َا، وللصنثيِة طََلُب َحقِّها مَن الّاو ِا، َولِلانو ِا اتعَِّثاُع ذّمِة األمِّ  إا  شاَء اهللُ، وباهلِل 

 .منُد ب ُن أمَحَد ب ُن احلَااِّ قَاَلُو ُمُ . التعنو فيوُ 
 

نرث  باأليِمان ال وز ِمة[ ] 2] أِلةث ب ي رج  ز ِوِقِن ِعليرأ   الح   [ مسر
 

ِي إىَل َمكنَة َأا  اَل بُدن ]َشاِء َرُجل  حَلَف ِلَاو جِتِو َعَلى العَ  َاِا  الآلنزَِمِة َوال َمش  بِاأَلمي 
َها بالَكالِم َأا  تَعُقوِمي تَعتَعَعشني  َمعِ  5[َلكِ  َكلَ ]ي، فََّب   َعلي ِو، مثن أعاَد َعليع   فََّب   َعلي ِو ، فَّ

                                                                                                                      
 . «ت»زيادة من  1
 .«م»و « ت»والتكملة من « ز»بياض يف  2
 . «ت»سقط  من  3
م ، وهو فقد الشئ واالفتقار 4  (.571خمتار الصحاح، ص )إليو ،  من الُعد 
 . «ز»بياض يف  5
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َده بَعع َض ال َعَشاِء، مُثن قَاَم   و  لة   1[ح  فََّكل   َمَعُو بعَد َذِلك، وََكاَا َبنَي قِعَياِمها وبَعني  مَيينو ُمه 
فَّجاَب َرِضَي اهللُ  ؟قاً إا  َشاَء اهلل تَعَعاىلمّجوراً مَوفن  2(أف ِتَنا يف َذلَك باجَلواِب تُكن  )يسرية ، 
َا َحَلَف أا  تَعُقوَم َمَعُو ِمن  أونِل ال َعَشاءِ :  َعن وُ  َقد  َحِنَث فيَها ِبَطاَلِذ ال َثَتاِت ألننُو إَّنن

فَعَلم   3
ِن ُث وباهلِل التعنو فيوُ   . تَعف َعل ، فَقد  َوَقَع َعلي ِو  احل 

 

أِلةث ب ي رج  [ ] 3] نث  ب ي امرأت أ  باأليِمان ال وز ِمـة  مسر  [ ز ِلا ِمأ  الح 
 

رَأَتِعِو لَي اًل  فَعَنَظَر يف بَعي ِ   ا َواُب َرِضَي اللنُو َعن َك يف َرُجٍل َكاَا َمَع ام  َمط َثَخعِتو ]جلَ 
رأتِو 4[ًة َفقاَل أرَ ام   َمن  :  اِلم 

رأة ؟ فَقاَل   5
َ
َععَل يل ِحنناءً يت ُفالنَة  دَ جارَ : تل َك امل  َعو ُُتا لَِتج 

َط ثِخ، فَعَقاَل َ َا 
ُسلمنَي اَلزَِمة  يل: ]يف امل

اُا امل وإا   َجَعل ِ  يف هذه الليلِة ِحنناءً  إا   6[أمي 
عِ  من َهَذا الثي ِ  لوُف من   7فان َصرَف ِ . خرج  َح 

بُروراً  ِحنناءً 8[أجلها، ومل  جتعِل الاوجةُ ]امل
ُخِل لَقعَسِمِو، فَلمّ  املطثَخ، ]ا َكاَا يف بعِض الليِل خرَجِ  املرأُة حِلَاَجِة اإلنَساِا وملَ  َتد 
رأتِِو باألميَاا الالنزَِمة، وباهلِل التعنو فيُو :  9[فَّجابَ  ااِّ )قَعد  َلاَِمُو احلِن ُث يف ام  . 10(قاَلُو اب ُن احل 

َلِة مَن الثي  ِ ج  رَ و إا  خَ "ألان قوَلوُ : وزاَد َرِضَي اهلُل َعن ُو يف جوابو           "ِ  يف هِذِه الليع 

                                                                                                                      
 . «ز»اض يف بي 1
َ معقوفتني َسَقَط من  2  . بياض  :  « ز»، ويف « ت»َما بني 
 .من  أّول مرة: « ت»يف  3
 . «ز»بياض يف  4
 .َما: « ز»يف  5
 .«ت»، َوقَعد   عّوضناُه من  « ز»بياض يف  6
 .فانصرفَ : « ت»يف  7
 . «ز»بياض يف  8
 . «ز»بياض يف  9
 . «ت»سقط  من  10
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َمع طوف  
ِم، ولو  كااَ ]َععَلى  1 ُتَعَقدِّ

َتّنَفاً   2[قولِو امل ُمس 
ُو ِحن ث   3 ظَهُر أننُو والذك يَ . ملَ  يَعل َحق 
نَعُهما  لة  َحِنَث، وإا  َكاَا ]أننُو إا  َنسنَو الكالَم بع َضو بِثعٍض ومل  يكن بَعيع  نَعُهما مُ بعَ   4[ُمه  هلعة  يع 

 .وباهلِل التعنو فيوُ . هلعة  مل  ََي َنث  مُ 
 

نث  بالِيمين  []9] رك ب ي ِكيف يوة  ح  ول  الح  أِلةث أخر  [مسر
وَوَصَل إىَل َمو ِضٍع نَعَواُه  5 [إا  َقَضى  اللنُو َحاَجَتُو [َرُجل َحَلَف ِبَطاَلِذ َزو َجِتوِ 

  6لََيَتَصدنَقنن 
َ
َو ِضَع الذك نَواُه وبَِقَي َععَلى َمساكنِي ذلَك امل

ٍء ََسناُه، فَوَصَل ذلَك امل و ِضِع بَشي 
ٍء، مُثن إننعُو طلنَو َزو َجَتُو  ًة طويلًة بعَد ُوصولِِو وملَ  يَعَتَصدنذ  ِبَشي  ِة ]َمَع زو جتعَِو مدن دن

ُ
بع َد تِلَك امل

زوَجعِتو يف َمَع  هل  َكااَ  -ير مَحَُك اهللُ -نَعا بَعيِّعن  ل. بعَد طالِقِو إيناها بالنِذك ََسنى 7[وتصدنَذ 
دنة 
ُ
تَّمنل ُ   :َرِضَي اهلُل َعن ُو  فّجابَ [ ز  2] /   8[؟ لى بِعرٍّ  أو  َعَلى ِحن ثٍ عَ ]تِلَك امل
اَد أرَ  ذكالن  10[ ولِو إىَل ال ثَعَلِد ُوصُ  أا  يَعَتَصدنَذ ِحنيَ ] احلالِة  يف9[نِينُتو]وإا  كاَن    ُسعَؤاَلَك،

عَعل  وَ  11 عِصد  بِِو التن ملَ  فلم  يف  بِالطنالِذ النِذك نَواُه، ] َت فَقد  َحِنَث يف مَيِيعِنوِ ر  كَ خرَي النِذك ذَ ّ   يَعق 

                                                                                                                      
 .معطوفة: « ت»يف  1
 . «ز»بياض يف  2
 .اً ، واملعىن واحد  َتتابعمُ : « ت»يف  3
 . «ز»بياض يف  4
 . «ز»بياض يف  5
 .فيَتصدنذ: « ز»يف  6
 .  «ت»و « م»وما أثثتناه من « ز»بياض يف  7
 . «ت»و « م»وما أثثتناه من « ز»بياض يف  8
 .زيادة من نسخة تونس 9
 . «ت»و « م»وما أثثتناه من « ز»بياض يف  10
 .أراَدهُ : « ت»يف  11
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يف الصنَدَقِة ،فاحلِن ُث مل  يقعع   بَععُد  1[وإا  َكاَا نَعَوى التّخرَي 
] إالن  أننُو إا  راَجَعها فُهَو يف 2

ِقطُ   3[ ، فإا   َتَصّدَذ فإان الصندَقَة عَلى احلِ نثِ الَيمنِي عَ ] يف ُتس 
َعن ُو اليمنَي، وإا  مل يَعف َعل   4

يَعف َعل  َدخَل َعلي ِو  اإليالءُ 
َرأتُوُ  5 َرَها] ِمن  يوِم تَعر فَعُع ام   6[وكذِلك إا  مل  تُكن  َلُو نِينة  يف . أم 

ُُممنُد ب ُن أمَحَد بُن ]َها َعن ُو، وباهلِل التعنو فيُو ،قَاَلُو ِخريِ ّ  يِل الصندَقِة عنَد ُوُصولِِو واَل يف تَ جِ ع  تعَ 
ااِّ   .7[ احل 

 
نر []1] رك ب ي الح  أِلةث أخر  [ث  بالِيمين  وش روط  الو قوع  ب ـيأ  مسر

َتت ِقُلو أمُّو فَعَذلَت ُو يف 8افَ َوُسِئَل عن  رجٍل أضَ  قوماً وفيهم رجل  َتس 
 إد َخاِلِو َفَحَلفَ  9

الرنُجُل هذِه اللني لَة  إالن ِعن دك ويف بَعي يت، مثن إننُو  10[اِا تَعل َاُمُو اَل يَِثيَعن هذابِاألميَ ] َفَحَلفَ 
فّجاَب  11[يَعَتَجونلوا يف بعِض الليِل، َهل  ََي َنُث  أم  اَل ؟ ]  َعَرَض للرنجِل وأص حاِبِو أا  

تَعَر الل:  َرِضَي اهلُل َعن ُو  َلِة يف الثي ِ إا  قَعَعَد الرنُجُل أك   ان   ك إا  كَ لِ ذَ كَ ِو، َو ي  لَ عَ ]َفاَل ِحن َث  يع 
 وإا  كان   نِينُتو. احلاِلِف أا  اَل ُُي رَجُو أحد  مَن الثي   إالن  أا  يُريَد هَو أا  َُي رُاَ  12[نِينةُ 

                                                                                                                      
 . «ت»و « م»وما أثثتناه من « ز»بياض يف  1
 .واألونُل أنسبُ . مل  يقع  ِفيِو : « ز»، ويف « ت»هكذا يف   2
 . «ت»و « م»وما أثثتناه من « ز»بياض يف  3
 .سقط   : « ز»يف  4
 (. 232، ص 5لقدير ، افت  ا: انظر) أا ال يطّ امرأتو أكتر من أربعة أشهر الرجل إليالء  هو أا َيلفا 5
 . «ت»و « م»وما أثثتناه من « ز»بياض يف  6
 .«ت»و « م»زيادة من   7
 (.512خمتار الصحاح، ص )أنالو بو ضيفاً ، : أضاَف فالناً وضينفو أك   8
 .بإدخالِوِ : « ت»يف  9
 . «ت»و « م»وما أثثتناه من « ز»بياض يف  10
  . «ت»و « م»وما أثثتناه من « ز»بياض يف  11
 .«ت»و « م»وما أثثتناه من « ز»بياض يف  12
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َلَة ُكلنها فَقد  َحِنثَ ] نِينة  وََكاَا ِبساُط مَييِنِو يُدلُّ ، وإا  مل  َتُكن  َلو 1[َأا  يَعثع َقى يف ال ثَعي ِ  اللنيع 
ِسو فَعُهَو حاِنث]َععَلى أننعُو أراَد أا  اَل ُُيرَِجُو أَحد  فَخرََا  ، وإا  ملَ  يُكن  َلُو ِبساط  2[هَو بنف 

ِظِو أِلننُو َحَلَف َعَلى أا  يَِثيَ  فَعَلم  يَِث     .والَ نِينة  فهَو حاِنث  بَِلف 

 
أِِلةث ب ي أِ []6] نرِث ِعليرأ  ِمسر نرث  ِخطِـأ، شِ ح   [نو الِواق ِن ب ي الح 

َتَع بِ  َواُب َرِضَي اللنُو َعن َك َوأَم  ُكُن َمَع أَبيِو يف َدارٍ  3كَ َاجلَ   يف َرُجٍل َلُو َزو َجة  َتس 
َايِو، َفَحَلَف بِاحَلالِل َعلي ِو َحرام  إا   4[َواِحَدٍة، َفَمنن َعلي ِو  أبُوُه مبَا] َأَكَل َشي ئاً ِمنا َيش ايِو  َيش 

ََ مل  يُ  5مَيِيُنُو ُمَسجنلَعةً ] َيش ايِو أبُوه أَبداً، َوَوقَع    َتت ناَها بِلَسانِِو،  6[ِش َزو َجوُ اَ  بَِقلِثِو َواَل اس 
ًة مل  يُعَواِكل ُو َواَل َخاَلطَعُو ِبطََعامٍ  َل اعُثع اُ ] واع تَعَاَل أَباُه ُمدن ِا من  بَعي ِ  ُكلِّ إىَل الُفر   7[إىَل َأا  محُِ

َل ُخث عُا  اأَلِب إىَل بَعي ِ  االب نِ  ُا  َومحُِ تَعَلَط اعُثع  ََّكَلُو ااِلب نُ ] َواِحٍد ِمنُهما فَاخ  َوُهَو َيُظنُّ أننُو  َف
ا  َا أَكلَعُو ُموِقنًا أننوُ   8[خثاُُه فَعَلمن َا أبِيِو، َوإَّنن  ُخثع اُه، َوَأص لُ  فَعرََغ َعِلَم أان النِذك َأَكَل َكاَا ُخثع 

واَب يف َذِلَك َمُّجورًا ] َنِّ ، بَعنيِّ  لََنا اجلَ 
َّجاَب َرِضَي اهلُل َعن ُو   9[مَيعيعِنِو َععَلى امل اَل ِحن َث : َف

 .10[وباهلِل التنعو فيوُ ] َععَلى ااِلبِن احلَاِلِف،
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ِسأ  ب أ  ولمر ينرو ن   شِ يـِلرِام  الطو ق  []7] م نر ِعليرأ    ِمنر حدوِ  نـِفر  [ولمر ي جر
 

َسُو ِبَطاَلِذ َزو ِجعوِ  1[مسّلة  يف َرُجعلٍ ]  َحدنَث نَعف 
 مثن َسَّل َعن  َذِلك بع عضَ  2

ثَعَر ]الُفَقعهاِء ] : ِبَذِلَك َزو َجعُو فَّجاَب َرِضَي اهلُل َعن ُو  3[ فَعَّفع ََت  بّان الطنالَذ قَعد  َلاَِمُو، مثن أخ 
عَسو ِمن َطالِذ زوَجعِتو ] عَؤاَلَك، َوَما َحدنَث بِوِ تَعّمنل ُ  سُ :  إا  َكاَا ملَ  يَعن وِِه َواَل  4[الرنُجُل نف 

َاٍع، ألان رُسوَل اهلل َصلنى اللنُو َعلي ِو َوَسلنَم قَالَ   5[إان اللنَو تَعَجعاَوَز »: َأمج ََع َعلي ِو َفاَل يَعل َاُمو بإمج 
، فَإَذا ملَ  يتَكلنم  بِالطنالِذ 7«6بِوِ  َها َما مل  يَعتَعَكعلنُموا أو  يَعع عَمعُلوابِِو أن عُفعسَ   أِلُمنعيِت َما حدنَث    5[

قَعد  [ َتعاىَل ] اللنَو    ال َكاَلِم َفاَل يَلَاُمُو ألان  8[الرنُجُل واَل َكاَا ِمن ُو َما يَعُقوُم َمقامَ ]بِالطنالِذ 
عِتال َعا ااِلخ  َ الُعلماِء ِمن  جَتَاَوَز َعن ُو، وإَّنن الطالَذ يف  9[اللنُو فيَمن  نَعَوى َقوِل َمالٍك َرمِحَعوُ ]ُف بَعني 
َر أان السناِاَل يف  .وملَ  يَعل َفظ  بِوِ  يف نفعِسِو وأمجَع َعلي وِ  َثارِه]َغعيع   10[لِعَاو جعتِعِو مبَا أُف عيِتَ َعلي ِو ِمنَ  إخ 

ِو ا ِظ لِعَاو جعتِعِو بِِو، الطنالِذ إَذا ملَ  َيُكن  َععَلى َوج  لتنص ديِو ِلَما أُف تِعَي بِِو َعلي ِو، َوااِلع ِتقاِد َمَع اللنف 
َثاَرها فَعَقطُّ، َفاَل يعَ  َعا َقَصَد إخ  عِهمًا َعن وُ اَ ل  َوإَّنن تَعف  َو الصنواِب فِعيوِ  ،ُمُو إَذا َجاَء ُمس   ،َوُمل عَتِمسًا َوج 

                                                                                                                      
 .َوُسِئَل  َعن  رُجٍل حدنثَ :« ت»رُجل  حدنَث ؛ ويف : «ز»؛ ويف « م»زيادة من  1
 .زوجتو: « ز»يف  2
 . «ت»و « م»وما أثثتناه من « ز»بياض يف  3
 . «ت»و « م»وما أثثتناه من « ز»بياض يف  4
 . «ت»و « م»وما أثثتناه من « ز»بياض يف   5
 . من َصحيِ  مسلم والتصويب. َما مل   يَعَتَكلنُموا أو  يَعع َمُلوا  ِبوِ : « ت»و « ز»يف  6
ِبعععععذِه ( 2222ص  1ا)خعععععارك يف صعععععحيِحِو ؛ ورَواُه الث( 551ص  5ا: مسعععععلم)حعععععديث صعععععحي  رواُه  الشعععععيخاِا  7

َث   ِبِو أنع ُفَسَها َما مل  تَعع َمل  أو  تَعَتَكلنم   » :  الّصيَغةِ   .« إان اللنَو جَتَاَوَز َعن  أمنيِت َما حدن
 .   «م»و « ت»وما أثثتناه من « ز»بياض يف  8
 .   «م»و « ت»وما أثثتناه من « ز»بياض يف   9

 .   «م»و « ت»أثثتناه من  وما« ز»بياض يف   10
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َهد  َعلي ِو  بِِو بعيِّن  ،وباهلِل التعنو فيوُ  ،ة ، َوَلُو أا  يُعرَاِجَعَها، َوَتكوُا عن َدُه َععَلى طَل َقٍة َواحَدةٍ ومل  َتش 
َااِّ َرِضَي اهللُ َعن وُ ]  .1[قَاَلُو ُُممنُد ب ُن احل 

:  َعن ُو  3[ أمحَد بُن ُرشٍد َرِضَي اهللُ ] القاِضي اإلماُم أبُو الَوليِد ُُمَّمُد بنُ  2وأجاَب الَفقيوُ 
ُر ]حُ  السُّؤاَل الواِقَع يف َبطِن َهَذا الِكتاِب َوَوَقفعُ  َعلي ِو، وإَذا َكاَا  َتصفن  َععَلى َما ] األم 

عَتُو فيوِ   فالطنالُذ األونُل النِذك أف عتَعاه قاِضي مو ِضِعِو بُِلاوِمِو إيّاُه غرُي الزٍِم َلو، َوَهَذا إا   4[وَصف 
ُطلنُو بَعيِّن]

ربَها بِِو مَن الطنالِذ مثن تفِتياً َوجاَء ُمس   5[ ةً مل  ُُتِضعِر امل ، وأّما إا  َشِهد َعلي ِو  مبَا أخ 
عِقُط َعن ُو الطنالَذ وملَ  يِّت َعلي ِو  بِعثَعيِّنٍة، َفاَل  6[طلنَقها ثانِعَيًة َوثَالَِتًة َما ذََكرَُه ِمنا]ادنَعى ملنا  ُيس 

رُُه عَلى السَُّؤاِل  .8( قَاَلُو ُُمَمنُد ب ُن ُرشعدٍ ) 7[ لتعنو فيوُ ا]ُيَصدنُذ يف َذلَك، وباهلِل  وأَجاَب َغيع 
َذ كورِ  

َذ كورِ  يف هَذا : امل
َيا ال َقاِضي امل بَعيِّعن ،   [ ز  7] /    9السُّؤاِل َخَطّ  َواِض   ]فُعتع 

إذ  لَي َس يف السُّؤاِل للتنص ديو لَعُو يف  ،ء  َشيأننُو اَل يَعل َاُمُو  كِعن دِ  َعن وُ  َسّل ع َ  واجَلواُب فيَما
َع ِمن ُو َطالذ  َقطُّ  َعا فِعيِو أننعُو َما َسُِ ، وإَّنن َياُه  ذِكر  فُعتع 

رَأَتُو َحَتن  10 َواَل َلَفَظ بِِو، إالن  إا  َترَك ام 
قًا  اَل ُمتَعَوقِّعفعاً، فإان َذلَك يعُ  تِعَياطعًا َويف َهَذا َذَهَث   َعن ُو َكَما ذََكر َت ُمَصدِّ َعدُّ ِمن ُو َطالقعًا اح 

                                                                                                                      
  .«م»و « ت»زيادة من   1

دٍ : « ت»يف  2  .وأجاَب ابُن ُرش 
 . «م»و « ت»وما أثثتناه من « ز»بياض يف  3
 .   «م»و « ت»وما أثثتناه من « ز»بياض يف   4
 .   «م»و « ت»وما أثثتناه من « ز»بياض يف   5
  .   «م»و « ت»وما أثثتناه من « ز»بياض يف   6
  .   «م»و « ت»وما أثثتناه من « ز»بياض يف   7
 . «ز»سقط  من  8
نقُف هنا عَلى ورقتني دخيلتني علعى أصعل املخطعوط، تتضعّمناا ةموععة أشععاٍر ال صعلَة  عا مبسعاال الكتعاب، لعذلك مل   9

 .    نَر فاادًة يف إدراجها ضمَن مساال ابِن احلاا
 .فقط: « ت»يف  10
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ُعَوفُِّو لِلعصنَوابِ 
دٍ قاَلُو ُُممنُد ب ُن . اأَلص ِل تَعَنازُع ، َواهلُل امل رُُه ] 1ُرش  اجَلَواُب :  2[ وأَجاَب َغيع 

 .، وباهلِل التعنو فيوُ ، قاَلُو َعِليُّ ب ُن َخلِعيَفعةَ 3(إا  َشاَء اهلُل تَعَعاىل ) ِعن ِدك َصِحي   َوبِِو أُقوُل 
رُهُ ] تِعياطاً :  4[ وأَجاَب َغيع  ُر َواِقٍع اَل ُوجوباً َواَل اح  َواُب، أان الطناَلَذ النِذك أَفع ََت بِِو أوناًل َغيع  اجلَ 

تِعياطاً وباهلِل التعنو فيُو ،قَاَلُو ُُممنُد ب ُن الشنعي خِ  اح 
5. 
 

ت ب  لِـأ  الِعاق  []9] أِِلةث ب ي الروج    ِيكر ِسـأ  ب الطو ق  أِ د  م بارِ ِمسر  [ا، ِب ِ يـ لرا م  نـِفر
ُتب  يل ُمَثارَ  بَِتاَلٍث أو  ِبَواِحَدٍة َفَكعَتثها مُثن  6ةً أَ ِإَذا َجاَء الرنُجُل إىَل ال َعاِقِد فَعَقاَل لَعُو اُك 

ِر الَعاِقدِ  مُثن أم َسَكها الرنُجُل بّم 
عَسو  7 ِسِو َوأََب أا  يُعل اَِم نَعف  َشعي ئعًا مَن الطالِذ النِذك  عنَد نَعف 

الَفعِقعيُو القاِضي اإلماُم أبُو عث ِد اهلِل ُُممنُد ب ُن أمحَد ب ُن احلَااِّ َرِضَي اهللُ )َكَتَب َعن ُو، فََّفع ََت 
عَثارَ :  8(َعن وُ 

ُ
َكت ِثِو َلاَِمُو، وإالن َوُهَو ُة ِمع  َععَلى الطناَلِذ النِذك أُِمَر  بِ  ةِ أَ إا  أُِمَر الَعاِقُد ِبَكت ِب امل

ُو، َوأق َصى َما َعلي ِو  أا  ََي ِلَف أننعُو َما َكاَا َعازمًا َععَلى الطنالِذ ِحنَي أَمَر ِبَكت ِب  ملَ  يَعل َام 
َاِا  بِالطنالِذ منهأَ العُمعَثارَ  ُعَدوننَعة النيِت يف األمي 

ّلِة امل َعسَّلُة تَّيت َععَلى َمس 
ا َععَلى َما يف ِة، َوهِذِه امل

َثارَ 
ُ
َاِا  بِالطنالِذ مَن الُعتِثينعِة، ألان  َلُو أا  يَعقوَل يف امل َعا :  ِة أَ ََساِع ِععيَسى  يف كتاِب األمي  إَّنن

                                                                                                                      
ععد ب ععن منظععور " ُُمَعععمند بنععور ، ولعلععو : « ت»، و يف « ز»هكععذا يف   1 تععاريخ قضععاة :انظععر ) النععِذك تععرجم لَعععُو النثععاهي" ُُمَمن

 .(527ص ،األندلس
 .زيادة يقعتضيها السياذ  2
 . «ز»سقط  من   3
 .زيادة يقعتضيها السياذ  4
ععد ب ععن الّشعععي خ  أ  جعفععر وأبععو احلسععن ُمَُ  57: ص 5: تكملععة إكمععال اإلكمععال ا)مععن هععو ؟ هععل هععو النععِذك ذكععر يف  5 من

 (.أمح َد ب ن علي ب ن أ  بكر القرطيب
تعريفعات اجلرجعاين ، : انظعر. )بَرِاُ  من ِنكاحك بكذا، وتقثُلو هي: با ماة، وتركها خطّ، وهي أا يقول المرأتوة أاملثار  6
 (.521ص 

 .ألمِر الكاتب: « ت»يف  7
 . «ت»سقط  من  8
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ِب وَلو  قَاَل قاِال  إا  أَمرَُه  ِبَكت  : أَمر ُت ِبَكت ِثها أُلَشاِوَر  نَعف ِسي َكَما يَعُقوُل يف الِكَتاِب، َوقَالَ 
َثارَ 
ُ
َثارَ أَ امل

ُ
رَُه ِبَكت ِب امل هاً، أِلان أم  َّلِة ال ِكَتاِب َلَكاَا َوج  عظ  أَ ِة ِخالَف َمس  ِة قَعِد انَضاَف إلَعي عِو  َلف 

لُو لِل عاِقِد  ُتب  َكَذا : " بِالطنالِذ، َوذلَك قَعو  َّلة  ال ِكَتاِب ملَ  تَعاِد  َععَلى ال ِكعَتاِب َشعي ئاً "اُك   ، َومس 
 .فَعَتَدبنعر هُ 

  



  

 

- 31 - 

ِ ا[]4] ِلِة ِعِليـر م  منر تـِِاووِج امرِرِأا، وِتِطووِع ِلِ ا ب ِأنو الدواخ   ح كر
 [ق مو خاِلِف ِهِشا الشوررطِ  بغِيرر     رن ِ ا طِال  ث 

َها بغَعري ِ ِإذ ِهَعا طَعا اِخَلَة َعَليع  َّان الدن رَأًَة وَتَطونَع َ َا ِب َهعا َرُجل  تَعَاونَا ام  عرَأًة َعليع  ِلو ، فَععَتاونَا ام 
لِياُقَهععا قَععاُموا َعلي ععِو  فَعَقععالوا لَعععُو . َوَدَخععَل ِِبَععا 1بِغَععري  إذِهععا ععا َعَرفَععِ  الانو َجععُة اأُلوىَل َوأو  طَلِّععو  : فلمن

ععَ ، فَعَقععالَ  لِععَك : فقععاُلوا لَعععُو ،  الَ : َهععِذِه الععيت تَعَاونج  َهععا :"قَعععد  طُعلِّعععَق   َعليععَك بَِقو  اِخلَععة َعليع  الدن
2 

مثن إننعُو طَلنَو اأُلوىَل بععَد َذلعَك َوَذَهعَب إىَل .  ال عَثتنةَ  ِهَي طاِلو  : ، فَعَقاَل عنَد َذلَك "بِِنكاٍح طَاِلو  
ععَثَما ذََكععَر، َوقَععاَل  ععُ  إ: ار جتععاِع التّانِيععِة الععيت َكععاَا تَعَاونَجهععا بَعع ععَد اأُلوىَل َوطَلنَقَهععا الثَعععتنَة َحس  َعععا طَلنق  َّنن

ِلُك  ألنعنَها قَعد  طُعلَِّق   َعَلين بِالشنعر ِط النعِذك يف َصعَداِذ اأُلوىَل،  بَعيِّععن  لَنَعا اجلَعَواَب ِمعن   َمن  اَل أم 
 َذلَك ؟

ُد بُن احلَااِّ )فََّجاَب  َها ال َفِقيُو القاضي اإلَماُم أبُو عث ِد اهلِل ُُممن تَعّمنلُ  :  3(َعنع 
ِد ُسعَؤا عُ  َعلي ِو ، َوبَِعق  َلَك َوَوقَعف 

، 5(بَاَنِ  التنانيُة ) ِنَكاِح التنانِيِة َععَلى اأُلوىَل ِبَغري إذ ِها  4
َوَط  6(َععلي ها)فَإيقاُعُو َطالَذ الثَعتنعِة  َر أان األح  أالن يَعتَعَاونَجها    7(َلوُ )بَعع َد َذلَك اَل تّثرَي َلُو، َغيع 
عَتحِ أَ َوُهَو النِذك  و ٍا ،يَعتَعَاونَجها  إالن بَعع َد زَ  سِ أَ ُو وَ عثُّ س  عتَعح  َّلِة ِمَن نُ س  ِل ال َمس  رِِه ِلَما يف أص  ُو يف أَم 
ِتاَلِف، واهللُ أع َلُم   . 8(َقعِة الصنَواِب، الَ ربن ِسواُه ،قَاَلُو ُُممنُد ب ُن ال عَحااِّ يحَبقِ )ااِلخ 

 

                                                                                                                      
 .بغري إذها عليهافتاوا ام رَأة : « ت»يف  1
 .عليكِ : « ت»يف  2
 . «ت»سقط  من  3
 .وإذا انعَقعدَ : « ت»يف  4
 . «ت»سقط  من  5
 . «ت»سقط  من  6
 . «ت»سقط  من  7
 . «ت»سقط  من  8



  

 

- 31 - 

م  ِمن  ا][11]  لِـأ   ة  ِحال فا، باأليِمان ال وز ِمـ  ـوِر م ن  امررأت أ  َو ح كر
 1[ نر ِكاِنتر لِـأ  بامرِرأاز ِأبِدا، 

رَأتِِو َكالم  فَعَقاَل َ ا  َ ام  َنُو َوبني  األمياُا اَلزَِمة  يل َوِهَي ِمِّنِّ  : مسّلة  يف رجٍل َوَقَع بَعيع 
رأٍة أَبَداً  ِر أُمِّي إا  َكاَن   يل بِام  َاِلُف َزو َجَتُو  2إا  بَاَرَأ : اهلُل َعن ُو  فَّجاَب َرِضيَ . َكَظه  احل 

ثار 
ُ
ََّّنن يف امل ِسَها ِإثع َر مَيِيِنِو،  َأو  َت َر نَعف  ُّل َعِن ال واِجِب َعلي ِو  أَ ِبطَل َقٍة مَت ِلُك ِِبَا أَم  ِر َما َيس  ِة  بَِقد 
قَعَعها، فَقد  َسَقَط   َعن ُو ال َيِمنُي بِاألميَا ا الالنزَِمعة، َوَلُو أا  يُراِجَع َزو َجَتُو بِِنَكاٍح ِفيَها مُثن أو 

َثارَ . ةِ أَ َجِديٍد بَعع َد ال ُمثارَ 
ُ
فَقد   ،ِة َوَتراَخى فيَهاأَ َوإا  َكاَا احلَاِلُف ال َمذ كوُر َقد  تََّّنن يف امل

ِن ُث فيَها بِاأل َلُو َزو َجةً  3ُحرَِّم    ميَاِا الالنزَِمعِة، َفاَل  ُتَِلُّ َلُو إالن بَعع َد بَعع َد مَيِيِنِو َوَوَجَب َعلي ِو  احل 
َاِلَف بِاألميَاِا الالنزَِمع ِن ِث يف َزو َجِتِو ِبَطالِذ التناَلِث َما يَعل َاُم احل  ِة ِإَذا بَعع َد َزو ٍا، َويَعل َاُمُو َمَع احل 

واُب فيَها، وبا 4[     ]،َحِنَث ِِبَا  َم اجلَ  قَاَلُو ُُممنُد ب ُن أمَحَد . هلِل التعنو فيوُ وأَما الانوُا فَقد  تَعَقدن
 (.احلَااِّ  ب نِ 

م  ِمنر قِاِل ل ِاورِجـت أ  أنت  طِال  ث  ِلى يوم  الق ياِمة  []11]   [ح كر

                                                                                                                      
األميععاا : عمععن جعرى بينععو وبععني زوجتعو مشععاجرة فقععال[ ابعن احلععاا]وسععئل » : أورَد العربزيل هععذه املسععّلة يف الصعيغة التاليععة 1
فتعاوى العربزيل، جعامع املسعاال واألحكعام، ُتقيعو ُممعد : انظعر)« ... مو وهي عليو كظهعر أمعو إا كانع  يل بعامرأة أبعداً تلا 

 (.12، ص2احلثيب ا يلة، ا
رَأتَععععععُو ُمعثَععععععارأًة أك   2 : ؛ خمتعععععار الصعععععحاح ( بَعععععرِكء » معععععادة :  ) انظعععععر اللسعععععاا . َصعععععاحلَََها َعععععععَلى الِفعععععراذِ : بَعععععارأَ الرُجعععععُل  ام 
 (.   58ص5ا)
 .حصل  : « ز»يف  3
 .َما بنَي املعقوفعتني حنُو أرَبِع كلماٍت غرِي واضَحات الرسم  4
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وَا إذا قَععاَل َرُجعل  لِعَاو جعتِعععِو أنععِ  طالعععِو  إىَل يعوِم الِقععععَياَمِة، يَعن َثغِععي أا  يَعععك: َوقعاَل َرِضععَي اهللُ َعن ععُو  
ععَتدَ  ، َوقَععد   ُيس  ُعَدوننَععة َعععَلى أنعنَهعا ثَعاَلث 

ععَتدلُّ ِمعن  اَعاِهِر امل لُّ ِمت عَل َقولِعِو أن عِ  طَعاِلو  أبَعداً، فَقعد  ُيس 
 .َواِحَدة   1ِمن ها َععَلى أنعنَها طَل َقعة  

نرث  باأليرِمان  ال وز ِمة  أو  البـ رر []12] ِ ا  َأمر  ِلةث ب ي الح  نـر  [م 
األميَاُا " [ز  8] /  :َوَلو  قَاَل ِلَاو جِتِو، َوَقد   سَّلَت ُو الطناَلَذ : َل َرِضَي اهلُل َعن ُو َوقا
رأٍة َماَت اب ِِّن إا  ُكن   يل إَذا اَلزَِمة   ِر َما "ِ  يل بِام  َر َذلَك ِبَقد  ، فَإا  بَاَرأََها يف احِلنِي أو  تَّخن

ُو ِإا  رَاَجَعَها بع َد ذلَك، َوإا  ملَ  يُعَثارِاع َها َيسُّل بَرَِئ يف األميَاِا الالن  نا -زَِمِة وملَ  تَعل َام  َكَما َوَصف 
تَُو َكاِان  َعَلى ُكلِّ َحاٍل   ،َحِنَث فيَها بِاألميَاِا الالنزَِمعِة َوإا  َكاَا الصنيبُّ ملَ  مَيُ    - ألان َمو 

َجِل اآليت  إَذا طلنَو إلَي وِ  رَأتِِو  2َذاَوإ. َكاأل  إَذا َماَت   ُفالَنَة  أو  ُفالا  :  "قَاَل اِلم 
ِ  طالو  ّن  فَ   3

رَأتِوِ  أننُو يُعَعجنُل َعلي ِو الطنالُذ خِبالفِ "  اَر إا   : "إَذا قَاَل اِلم  األمياُا الزَِمة  يل إا  َدَخل ِ  الدن
َرأةٍ  َعِقُد َعلي ِو  ال َيمِ ،"ُكن ِ  يل بِام  َها انع َعَقَدت  فَعَهَذا اَل يَعنع  ُخَل الداَر، فَإَذا َدَخَلتع  نُي َحَتن َتد 

َعلي ِو  َوتَعن َحلُّ َعلي ِو 
ّلُ  4 ِر َما َيس  َثارَ . بِّا  يُعَثارِاَعَها يف ِحنِي ُدُخوِ َا أو  ِبَقد 

ُ
ُة أَ وإا  تَّخنَرِت امل

َعن  َذلَك َحِنثَ 
َّلُة اأُلخ   5 َس 

َاِا، َوفاَرَق   َهِذِه امل َعِقُد َعلي ِو  الَيِمنُي بِاأَلمي  َا يَعنع  َرى ألان َهِذِه إَّنن
اَر   . إِذ الدُُّخوُل َقد  َيكوُا أو  اَل َيكواُ ، ِبُدُخوِل الدن

َعِقَدة  بَِفرَاِغِو  َرى فَالَيِمنُي ُمنع  َّلُة اأُلخ  ِظ ِِبَا )َوأمنا ال َمس  ألان أَجَل َمو ِت  6(ِمَن اللنف 
َوقَاَل َرِضَي اهللُ . ُكلِّ َحاٍل، فَإا  َحلن الَيِمنُي ِعن َد ان ِعَقاِدَها َوإالن َحِنثَ   َعَلى 1الصنيبِّ  آٍت 

                                                                                                                      
 .طالذ: « ز»، ويف « ت»سقط  من  1
 .أو إذا: « ز»يف  2
 .ِإَذا ماَت فالا: « ت»يف  3
 .عنو: « ت»يف  4
 .حلَف : « ت»يف  5
 . «ت»سقط  من  6
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أبُو الوليِد  2(الفقيُو املشاَوُر اإلماُم ) ناَل   هذِه املسّلُة فَّف عَتيُ  ِفيَها ِبذا، وبِِو أَفع ََت : َعن ُو 
أننعُو َرخنَ  ِلَاو ِا : اإلَماِم أ  الَولِيعِد بِن ُرشٍد  3(يال عَفعِقعيعِو الَقاضِ )وقيَل يل َعِن . بُن العوادِ 

َر أِة يف الثَعَقاِء َمَعها، َوذِلَك اَل َيِص ُّ، 
 .4(واهللُ أع عَلُم )امل

 

 ومِخاِلِفة   م  ِالث آِخر  ب ي األيرِمان  ال وز ِمة  []13]
ديِن أصرِحابِأ  ب ي ِ لِك   [ابرن  ِحمر

عرَأَتِعِو :  َعن ُو َوقعاَل َرِضَي اهللُ  باللنِو النِذك : "  -أُمنعُو   5وََكاَن   تُعشنعارُّ  -َرُجل  قَاَل اِلم 
اَل إَِلَو إالن  ُهَو، ِإا  تَعشعرني  ِ 
ِ  إالن  َكُخُروِجَها 6 اِر إا  َخَرج  ، ! "َمَع أُمِّي َوَخَرَج   ِمَن الدن
َحابعَنافَعَتَشرنَرت  َوَخَرَجِ  األُمُّ، فَإ َوَخاَلَفُهم . ننُو اَل يَعل َاُمُو إالن َكفنارَُة ال َيِمنِي، ِِبََذا أَفع ََت أص 

 َ الَقاِضي اإلَماُم أبُو َعث ِد اهلِل بُن مَح ِديَن  َورَأى أنعنَها طَاِلو  َثالَثاً، َوَقَضى ِبَذِلَك َوفَعرنَذ بَعني 
رأتِِو بِالتنالثِ   .الرنُجِل وام 

 

د  الم ِاارِعةِ ِما يـ  [] 19] فرس 
َِاتز  7 ِرا  [منر ش ر وطز أور  جر

                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 .جل  آتٍ ألان موَت الصيبِّ أ:  « ت»يف  1
 . «ت»سقط  من  2
 . «ت»سقط  من  3
 . «ت»سقط  من  4
َخاصمُة . وََكاَا يعشعارُّ أمنوُ : « ت»ويف . وََكاَا يشارو َمَع أمِِّو :  « ز»ويف . « م»هكَذا يف  5

ُ
َُشارنُة امل

مادة : اللساا ) وامل
 (.   « شرر » مادة : خمتار الصحاح ) ، ( «شرر » 
 .ررتِ إا  تعشا: « ز»يف  6
هععي ِشععركة   يف احلععرث : املاارعععة يف االصععطالح الفقهععي هععي معاقععدة بععني صععاحب األرض وبععني املععاارع، وقععال ابععن عرفععة 7
 (.147شرح حدود ابن عرفة ، ص )
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َرُجل  َدَفَع إىَل َثالَثَِة رَِجاٍل ََثَانَِيَة َعَشَر  قَعِفيااً 
ٍ  َععَلى أا  يَعكوَا ثُعُلتعُ  1 َها ِمن  َقم 

نَعُهم  واحَلر ِث، َوثُعُلتَاَها ُُي رُِجها يف الصني   2ِعَوضاً َعمنا جَي َععُلونَُو ِمَن ال عَقعلِعيبِ  ِفيِة، َويكوا الانر ُع بَعيع 
 . ُكععلِِّهم  َععَلى السنَواءِ 

ُر : فَّجاَب َرِضَي اهلُل َعن ُو  ُاَاَرَعُة النيِت ذََكر َت َغيع 
تّمنعلُ  ُسعؤالَعَك َوَوقَعف ُ  َعلي ِو، وامل

َها َوَجاَز رُبُُع الانر ِع فَيكوا بَعي ع نَعُهم  ُكعلِِّهم  َععَلى السنواِء، َويكوا َصِحيَحٍة، َوإذ  قَعد  َعِمُلوا َعليع 
ُهم  َفض ل  يف َغرِي َذلَك ِمنا َجعععَُلوُه  3ِلُمَسعلِِّف الانرِّيعَعةِ  رَاِكِو، َوَمن  َكاَا َلُو ِمنع  ُذَها ِمن  َأش  أخ 

َااِّ   .َرَجعَع بِِو وباهلِل التعنو فيُو، قاَلُو اب ُن احل 
 

 لع ق ود  ال وز ِمة  ؟مِن ا ِه   الم ِااِرِعة  []11]
 [وِه ر تـِلرِام  بالِقورل  و نر ِلمر يـِِقن  الِعِم   

اَاَرَعِة َما يَُدلُّ 
ُ
واِب ِمن  ِكَتاِب امل ِم اجلَ  قاَل َرِضَي اهلُل َعن ُو يف ََساِع ِععيَسى يف َرس 

اَاَرَعَة ِمَن الُعُقوِد الالنزَِمةِ 
ُ
ال َقو ِل َوإا  ملَ  يَعَقِع ال َعَمُل، َكَما َحَكى َوأنعنَها تَعل َاُم بِ  ،َععَلى أان امل

عنوُا َعن  أبِيِو، َوَذِلَك أَننُو قَاَل يف السنَماِع ال َمذ ُكوِر يف الشنرَِكةِ   4(ُُمَمندُ ) ب ُن َسح 
تَعَقُع  5

ِ ِلَصاِحثوِ  اَا َشر طًا يف أص ِل ان َذلَك اَل يَعُجوُز إا  كَ إ :ِبَسَلِف الانريَعِة ِمن  أَحِد الشنريَكني 

                                                                                                                      
ََكايِيِل ، مَج ُعو أقِفَاة  وقُعف ااا ، وهَو َثانيُة َمَكاكيَك  1

وف أِلهِل العراِذ وهَو واملكُّوُك مكيال  معر ( مجع َمكُّوك)الَقِفيُا مَن امل
 (.«مكك » مادة : اللساا . ) صاع  ونصُف صاعٍ 

الَقليعُب لفعظ  ععاّمي متععداَول بعنَي أهعل املغععرب واألنعدلس ، وهعو حععرث  حقيقعي لكعن  دوا زرع الثععذور، وغايتعو نفع  تربععة   2
 .     األرض وُتواتها حَتن يتضاعف مردودها

 (.   «زرع » مادة : اللساا ) ، وقيَل الانرِيَعة بتخفيِف الرناِء الانرِّيَعُة َما بُِذر مَن احلثوِب  3
 . «ز»سقط  من  4
هععي اجتمععاع : وقيععل. الشععركة يف االصععطالح الفقهععي هععي اخععتالط نصععيثني فصععاعداً ، حبيععث ال يتميّععا أحععد ا عععن غععريه 5

أنععععيس الفقهععععاء ص : ؛ وانظععععر 521التعريفععععات للجرجععععاين ، ص : ) اُنظععععر . شخصععععني فععععّكتر يف اسععععتحقاذ أو تصععععرُّفٍ 
 (.429؛ والتعاريف للمناوك ، ص 593
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ِد َلَما الشنرَِكِة، َوإا  َكاَا َتَطوُّعاً بع َد َذلَك َجاَزِت الشنرَِكُة، فَلو  َكاَن   ِعن َده ِمنا اَل  تَعل اَ  ُم بِالَعق 
ِلَها ِد، فالشنر ُط ِفيها َكالعتنَطوُّ ألنعنَها اَل  تَعل اَ  ،رَاَعى َشر َط السنَلِف يف أص   .ِع، فَعتَعَدبعنر  َذِلكُم بِالَعق 

نونًا زَادَ  َورَأَي ُ  َسح 
َ َزرِّيَعٍة أَو  :  1 ُد َجاَز أا  يَعتَعَفاَضاَل، وملَ  يُعَفرِّذ  بَعني  إَذا َص ن ال َعق 

َِها ِد من  َغعري ِ َرأٍك َواَل َعاَدةٍ .  َغري  ِة ال َعق  اَل أبُو قَ . وََكَذِلَك َلو  َسلنَف َأَحُدُ َا اآلَخَر بَعع َد ِصحن
ٍد  نونعًا  -ُُمَمن ُد َكالثَعي عِع، َوقَاَل َرِضَي اهلُل َعن ُو :  -يُريُد َسح  رب ُت َعن  َشي ِخَنا أِ  : الَعق  َوُأخ 

َثغُ  ِد َععَلى َما َرَواُه أص  يِت بِّنعنَها اَل تَعل اُم بِالَعق  َعِن  َجع َفَر ب ِن رِز ٍذ َرمِحَُو اهلُل تَعَعاىَل أننعُو َكاَا يُعف 
ُنوٍا َعن  أبِيِو، َوقَعد   َكاَا َعث ُد اجلَثناِر  اب ِن ال َقاِسِم َوخِبِاَلِف َما َوَقَع يف ََسَاِع ِعيَسى َواب ِن َسح 

َُّموِا َوايل قُعر طَُثَة  -
َها فََّفع ََت ال َفقِ  -َعمُّ امل رَاَجُو ِمنع  ٍد يف أر ٍض َ ُم  مُثن أَراُدوا إخ  يُو زَارََع َبِِّن ُرش 

اَلِم أو   :وََكاَا ََي ِكي َعن ُو أبُو الَعثناِس أننعُو َكاَا يَعُقوُل  ،اب ُن رِز ٍذ بّان َ ُم  َذلكَ  حنل على اإلس 
َذ ُكورَِة : "حَن َو َهَذا،  وملَ  يَعل َتِف   إىَل قَعو لِِو 

َيا امل َم بِال عُفعتع  ، َوِِبََذا يُعف يِت "َونَعفنَذ َعلي ِو  احُلك 
ٍد، َواب ُن َحا ُموَا، َوأَمنا أنَا َفَحيعنَرت ِِّن، َوتَعَرجنَ  يل فيَها أنعنَها : ابعَناأص حَ  َثُغ، َوُُمَمنُد ب ُن ُرش  أص 

ِد َععَلى َما َحَكاُه  ُنوٍا َعن  أَبِعيوِ  [ز  9 /] تَعل َاُم بِال َعق  َوَرَواُه ِعيَسى َعِن اب ِن ، اب ُن ُسح 
رَاُه ََخ َسَة : "يف َوثَااِِقِو َوقَالَ   َتاَر اب ُن ال َعطنارِ ال َقاِسِم، َوإيناُه اخ   أِلنعنَها َشرَِكة  وَِكرَاء   َكّننُو أك 

َداِس أر ِضِو بِّا  يَعا رََع َلُو ُسُدَسَها، َفِهَي َشرَِكة  ان َضاَف إلَعي عَها ِكرَاء ، َوُهَو َكال ثَعي ِع يف نَعف ِس  أس 
ِ فَعرَاَعى ِفي ،ال َمثِعيعِ  َهني  ِل أنعنَها َشرَِكة ،  َورََأى أنعنَها اَلزَِمة   اَلتنَساِوكَ :  َها َوج  َوااِلع ِتَداَل ِمن  أج 

ِل  ِد ِمن  أج  َما اع تَعَرَض بِِو ِمن  أننعُو ذََكَر يف  َواَل يَعل َاُم اب َن ال َعطناِر  ،النِذك قَاَرنَعَها ال ثَعي عِ بِال َعق 
لِِو َواَل يَعُكوَا  َكال ثَعي عِ  والتكافؤَساِوك َوثَااِِقِو َشر َط التن  أِلان  ،ِفيَها، َفَكاَا أا  اَل يَعل اَم َععَلى قَعو 

ِد فَيكوا ُمواِفقًا ِلَما َشَرَط ِمَن إنعنَها اَل تَعل اَ : اَل يُعرَاَعى ِفيِو التنَساِوك، أو  يَعُقولَ  ال ثَعي عَ  ُم بِال َعق 
ِس ال َمِثيعِ ألان اب   ؛التنَساِوك فِعيَها ِلَما  2فَعّل َاَمَها بِالَعق دِ  ،َن ال َعطناِر رَاَعى أنعنَها َشرَِكة  َوبَعي ع  يف نَعف 

                                                                                                                      
 .قال: « ت»يف  1
 .يف العقد:  « ز»يف  2
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فيَها مَن ال ثَعي عع، َوَرَأى
ا اع تَعوَ  ،فيَها التنَساِوك 1 َداِا رَاَعاُ َار ألنعنَها َشرَِكة ، فَعَلمن َواللنُو  ،َها ال َعق 

 . أع َلمُ 

ااَرَعةِ َوقعاَل َرِضَي اهللُ 
ُ
ّلٍة مَن امل تَعّمنعل ُ  َرِحعَمعنَعا اهللُ وإيّاَك :  َعن ُو ُةَاوباً ِلرَسالٍة َعن  َمس 

عُ  َعلي ِو،  بِال ثَعي ِع النِذك ذََكر َت َمث لغُ  لُّ يف قَعو ٍل، َفاَل َيَِ  2َوال ُمااَرَعُة ِهَي كاإلَجارَةِ  ُسؤاَلَك َوَوقَعف 
ِتاَلِف الن  ِخ ِلاِلخ  ِاط َها الَثااُِع إالن يف الَفس  ُااَرَعِة، َوألنعنَها أي ضًا ملَ  َيش 

ِل امل ِذك ذََكر نا يف أص 
َااِّ . األقَعلِّ ِمَن األر ِض ال َمثِعيعَععةِ   .واهللُ ًأع َلُم حِبَِقعيعَقعِة الصنواِب اَل َربن ِسَواُه، قاَلُو اب ُن احل 

 

أِلةث ب ي[]16]  [ب ي الِحرر   يِكيرن  ِما يـِلرِام  الشور  مسر
َا َمَنَع : " رَأي ُ  يف بَعع ِض الُكُتِب : َوقاَل َرِضَي اهلُل َعن ُو  لَي وِ  -إَّنن َعَلى أَحِد قَعو 

3 - 
َتِويا فيَما ُُي رَِجااِ  ألننُو َلمنا َكاَا ِلُكلِّ َواِحٍد ِمنُهما أا  َيدََع  ؛ِمَن الشنرَِكِة يف احَلر ِث َحَتن َيس 

َا بَذَ " َل َوإا  قَعَلَب األر َض َما ملَ  يَعا َرعاَهاالَعمَ  ََ َخاَف  أا  َيُكوَا إَّنن الَكِترِي  َصاِحبُ  َل
َقد   ِلَصاِحِب ال َقِليِل َما َفضنَلُو ِبِو لَيُدوَم َمَعُو َعَلى الشنرَِكِة، فَإا  َداَم َمَعُو انع تَعَفَع، َوإا  تَعرََكُو َكااَ 

وأمنا َمن  َجَعَل الشنرَِكَة تُعل اُِمُهَما َكاإلَجارَِة فَإننُو . اِطاًل ،فَعَهَذا َغَرر  اَل جَيُوزُ َأَخَذ َماَل َصاِحِثِو بَ 
 .جيُِيُا َهَذا

َز []17]  تِـِرِنتر بِعطِا أِلةث ب ي الم ِااِرِعة    ِ ا اقـر  [مسر

                                                                                                                      
 .وردا:  « ز»يف  1
متليععُك املنععافع بعععوض إجععارة، وبغععري : وقععال اجلرجععاين (. 219أنععيس الفقهععاء، ص )اإلجععارة هععي متليععك منفعععة بعععوض  2

 (.8التعريفات ، ص )عوض إعارة ، 
 .قولو :« ز»يف  3
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رََة َمتَاقيَل فَِإا  بَعنَعي  َ  َوَلو  زَاَرَعُو َوأَع طَاُه َعش 
ِد َذلَك عَلى  1 ال َقو ِل بِإل اَاِمَها بِال َعق 

َِثةِ  َفَذِلَك َجااِا  أِلنعنَها َكا  
ِد َفَكّننُو  2 تُعَقارُِا ال ثَعي عع، َوإا  َقدنر َت َذلَك َععَلى أنعنَها اَل تَعل اُم  بِالَعق 
ِل ال َماِل بِال َثاِطلِ   .ش تَّمنل  َهَذا َوَتَدبعنر هُ  س عن  . ِمن  َأك 

 

دز و ن انـرِعِقِدتر اِرِعِة شِ الرم اِ [] 19]  [ألعرِوامز  تـِلرِام   شو ل ِعامز ِواح 
َعِقُد ألع َوامٍ  يَعا بَعع ِض اَ ل  نعنَها تعَ إ :َوَقد  ِقيَل يف ال ُماَاَرَعِة تَعنع  ُم ِلَعاٍم َواِحٍد فَعَقطُّ، َوأرَاَها فُعتع 

ِد ب ِن  الشُّيُوِخ،كَذِلَك َحَكى يل أبُو َجع َفَر َصاِحثُعَنا َعن  أِ   أننعُو رآَها ِعن َدُه، َوِِبََذا   َعتنابٍ ُُمَمن
ُد ب ُن َعِليٍّ  ِد ب ِن َعِليِّ  ال َقاِضي، َوقاَل ُُمَمن ثَعَرين أبُو َجع َفَر َعن  ُُمَمن  -قَاِضي اجَلَماَعِة  -أخ 

َهبَ  َياُه ِفيَها، َوأنعنَها َعَلى قَعو ِل أش   .أان َهِذِه فُعتع 
 

ِفيرن    ِ ا قِامِ []14]  ت  الرم ِااِرِعة  بيرِن م ِناص 
ر ه ِما ٍِيـر  [ب ي أررضز ِيدوع يِ ا 

ِعيَها: َوقاَل َرِضَي اهلُل َعن ُو  إَذا َعَقَد ُمَناِصف  ُماَاَرَعًة يف أر ٍض َيدن
َرُجاَلِا وَُكلُّ  3

ُهَما َقد  َعَقَد فيَها ُماَاَرَعًة َمَع ال ُمَناِصِف، َهل  يَعنع قَ  َكرُ َواِحٍد ِمنع  نَعُهم  أو  يُعع َطى ِلُكلِّ  4ِسُم احلَ  بَعيع 
َواِحٍد َنِصعيعب  
َوابُ 5 ٍد أق َدُم ؟  اجلَ  َدثِ  6(بِوِ ) يُعق َضى : ؟ أو  َهل  يُراَعى أكُّ َعق  ِلأَلح 

ِمَن  7

                                                                                                                      
 .ثثت :  « ت»و « م»يف  1
 (. 534التعريفات للجرجاين ، ص )متليك العني بال عوض ، : ا ثة 2
 .يَعا َرُعَها: « م»ويف . فَادنَعاَها:  « ت»يف  3
َكُر  4 ُر : احلَ  َع ، واحَلك  ُتِكَر ومجُِ  (.   «حكر » مادة : اللساا . ) ادَِّخاُر الطنَعاِم للتعنَربُّ ِ : َما اُح 
 .لضرورة اإلعراب والصواب ما أثثتناهنصيثا، : يف األصول 5
 . «ت»سقط  من  6
 .باألحدثِ :  « ت»يف  7
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َد التناينَ إال ُماَاَرَعاِت، َهَذا َععَلى قَعو ِل َمن  يَعُقوُل   ُحلن ِلألونِل، َوِِبََذا نعنَها تل اُم بِال َعَمِل ألان الَعق 
َيا، أع ِِّن  َعا تل اُم بِال َعَملِ : ال َقو ِل َجَرِت ال ُفعتع   .ال ُماَاَرَعُة إَّنن

 

 الشورِكة  ِو الرق ِراض  والم ِساقِاا  والج عر   والم ِااِرِعة  []21]
؟   [ه ر ل اوم ِ ا ِيك ون  بالرِقورل  أو  ب الرِعِم  

اَل بِال َقو ِل َواَل بِال َعَمِل، َوال ِقرَاضُ  1مُ ل اَ الشنرَكُة اَل تعَ : َعن ُو َوقعاَل َرِضَي اهلُل 
ُم  عل اَ اَل يَ  2

ُع لُ  مُ ل اَ تعَ  3إالن بِال َعَمِل، َوال ُمَساقَاةُ  بِال َقو ِل ُدوَا ال َعَمِل، َواجل 
ُعوَل َلُو اَل بِال َقو ِل ل اَ اَل يعَ  4 ُم ال َمج 

ُعوِل َلُو يف ال َعَمِل ال َمعثِعيِع اَ ل  َواَل بِال َعَمِل، َويعَ  َاِعَل ِبُشُروِع ال َمج  ِد َوال َقو لِ ل اَ يعَ ؛ ُم  اجل  . ُم بِال َعق 
، َهل  تعَ  ِتاَلف   .ُم بِال َقو ِل أو  بِال َعَمِل ؟ل اَ ال ُمااَرَعُة ِفيَها اخ 

 

م  الم ِغاِرِسة   ِلى اإلطرِعام    ِ ا ِضاِع الِغررس    []21]  [ح كر
 َرُجٍل َغاَرَس َرُجاًل إىَل اإلط َعاِم ُمَغاَرَسًة َصِحيَحًة فَإَذا بَعَلَغ ال َغر ُس اإلط َعاَم َكاَا يف 

عَتِسَمانِوِ  ِ  يَعق  نَعُهَما بِِنص َفعني  بَعيع 
تَعَرَذ، فَعَقاَل َصاِحُب األر ِض 5 اَل : ، فَعثَعَلَغ ال َغر ُس اإلط َعاَم مُثن اح 
ِسم  َمِعيَحون َلَك يف األر ِض أِلنن  ََّجاَب َرِضَي اهلُل َعن وُ ! َك ملَ  تَعق  إَذا تَعَعاَقَد : َف

                                                                                                                      
1
 . ال جتَِبُ : مبعىن   
القععراض يف االصععطالحني اللغععوك والفقهععي يعععِّن املضععاربة ، وهععي أا يععدفع املععرء إىل غععريه نقععداً ليتنجععر بععو علععى أا يكععوا  2

 (.   547حلية الفقهاء، ص : ) اُنظر. َعليِو، وَتُكوُا الَوضيَعُة إا وقع   َعلى صاحب املال الرب  بينهما َعلى ما يتنفقاا
َفعَ  أَا   :ال ُمَساقَاةُ  3 َجاَرهُ  الرنُجلُ  َيد  ِهِ  ِإىَل  َأش  مٍ  َعلَعى َوالتعنر بِيَعةِ  بِالسنق يِ  َوُيص ِلَحَها اِفيه لِيَعع َملَ  َغري  ٍ  َسعه   ٍث،ثُعلُع أَو   َكِنص عفٍ  ُمَععنين

َر ضِ  َعَلى َعق د   َوال ُماَاَرَعةُ  َارِاِ  بِثَعع ضِ  األ  ال ُمَساقَاةُ و . َكَذِلكَ  اع  َجارِ ألا يف  َتُكوُا َ َرَاِضي، يف  واملاارعة ش  ُمه األ   َواِحعد ، ماَوُحك 
 .(4/54: انظر ُتفة األحوذك للمثاركفورك) َحِنيَفةَ  َأِ   ِعن دَ  فَاِسَدااِ  َوُ َا

عُر النعذك يّخععذُه اإلنسعاا عوضعاً عععن  عمعٍل يقعوم بععو: اللغعة اجلُع عُل يف 4 وال ُيعرا االسعتعمال الفقهععي للكلمعة عععن . هععو األج 
 (.  557معجم املصطلحات االقتصادية يف لغة الفقهاء ، ص : ) اُنظر . معناها اللغوك

 .يتقاَسانو:  « ت»يف  5
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ِ  يف  3َععَلى َما جيَُِب، فَِثثُعُلوِغَها2عال ُمَغاَرَسةُ 1[فَع] دِّ النِذك تَعَوافَعَقا َعلي ِو  قَعد  َصارَا َشرِيَكني  إىَل احلَ 
ِ يف األر ِض، َواَل يُعل تَعَفُ  إىَل قَعو ِل بَعقِ  4(ال َغر ُس ) األر ِض َوال َغر ِس، فَإَذا َذَهَب  عَيا َشرِيَكني 

ء   : َصاِحِب األر ِض     [ز  52 /]  أننَك َلمنا ملَ  تَعق ِسم  َمِعي فَعَلي َس َلَك يف األر ِض َشي 
 .وباهلِل التعنو فيُو، قَاَلُو ُُممنُد ب ُن احلَااِّ 

 

 

 [ ِمعروفز   ِلى ب لوو  ِشبابز  ة  اِرسِ غِ ب ي الم  []22]

َشَثاٍب  6(بُعُلوغِ ) يف َكر ِمِو إىَل  5(َرُجاًل )ِإَذا َغاَرَس َرُجل  :  َوقاَل َرِضَي اهلُل َعن وُ 
اَل يَعُجوُز أِلننُو ملَ  جيَِب  َلُو َنِصيُثُو إالن  َمُعُروٍف فَّرَاَد بَعي َع َنِصيِثِو قَعث َل بُعُلوِغ الشنَثاب، أان ال ثَعي عَ 

ُلغَ  أا  يَعثع 
ُتعنَفَو َعلي وِ  7

بَِعَمِلِو أو  تَعر ِكوِ  8(َأَحون )َولو  َماَت َعن  َوَرثٍَة َكانُوا  . الشنَثاَب امل
، وََكَذِلَك 9

ِلِمنيَ  ِثُهَها، . وََكَذِلَك إا  َكاَا ِمريَاثُُو لِثَعي ِ  َماِل ال ُمس  َوَقد   نَعَاَل يف َرَحا اب ِن َععنتاٍب َما ُيش 
ُلَغ السندُّ إىَل َحدِّ َكَذا، فَإَذا أع َطى َرَحاُه الصنِغريََة لِ  َثِحيِّ َعَلى أا  يَعثع  َاِا، ُغاَلِم األص  َعث ِد الرنمح 

                                                                                                                      
 .إضافة  يقتضيها السياذ 1

ضاً لو بيضاء إىل رجل مّدة معلومة ليغعرس فيهعا شعجراً َعلَعى أا معا َيُصعل معن الغعراس هي أا يدفع شخض أر : املغارسة 2
؛ ومعجععم املصععطلحات االقتصععادية ، 578، ص2انظععر، بدايععة ا تهععد ، ا))والتمععار يكععوا بينهمععا نصععفني أو غععري ذلععك 

 (.219ص 
 .فثلوغو:  « ت»يف  3
 . «ز»سقط  من  4
 .«م»و« ت»لة من ، والتكمكلمةبقدر  بياض :  « ز»يف  5
 . «م»سقط  يف  6
 .بلغ:  « ز»يف  7
 . «ت»سقط  من  8
 .باكو:  « ت»يف  9
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ٍد َوَاَهَر  لََنا نَعُهَما فَعُيثاُع َنِصيُثُو قَعث َل َذلَك، فَعَتَجاَريع تُعَها َمَع اب ِن ُرش  بَعَلَغ َكاَن   الرنَحا بَعيع 
أان   1

ُر َجااٍِا  ال ثَعي عَ   . َغاَرَسةِ َكال مُ  َغيع 
 

ت  ف  أنرواع  ِبِساد ِها[]23]  دا  عِلى اخر رت عِلى ِق قِة  أقوالز  الم ِغاِرسة  الِفاس   [ِتجر
 

عَتلَف   أنع َواُع فَعَساِدها ِمت َل أا  يُعع ِطعَيُو : َوقاَل َرِضَي اهللُ َعن ُو  ُغاَرَسُة الَفاِسَدُة وإا  اخ 
امل

نَعُهَما َخاصنةً األر َض َععَلى أان التنَمرََة بعَ  ٍو،  أو  يُعع ِطعَيُو أر َضُو يَعغ رُِسها َععَلى يع  ، فَعَهَذا َفَساد  ِمن  وج 
أان األر َض َوالتنَمرَاتِ 
َاِر، أو  َشَثاٍب  بَعع َدُه،  2 نَعُهَما إىَل َغعري ِ أَجٍل،  أو  إىَل أَجٍل بَعع َد اإلَث  بَعيع 

َر أان ال َفَساَد ِمن   ِو األونِل َفِهَي جَت رِك عَلى َثالثَِة أقع َواٍل َفِهَي فَاِسَدة ، َغيع   : َغعري ِ ال َوج 

فَعَعَلى ال َقو ِل الَواِحِد ِهَي َكاإلَجارَِة ال َفاِسَدِة، فَتُكوُا ال ِغلنُة ُكعلَُّها ِلَربِّ األر ِض َمَع 
ُخُل هِذِه ِمت ِلِو َمَع ِقيَمِة َما َجَعلَ  إَجارَةُ   لِل ُمَغارِس   ال َغر ِس، َوَيُكواُ  ُو ِفيها ِمَن ال َغر ِس، فَعَتد 

عَلِتِو، َويف النِّص ِف النِذك َيِصرُي لِل عاِمِل ِمَن األر ِض يف النعنو ِع التن  َلُة يف النعنو ِع األونِل  ِبُم  اين ال َقو 
َناهُ  َثَما َقدنم   . َحس 

اِسِد فَعَيُكوُا يف النعنو ِع األونِل الَغر ُس َوَعلَى ال َقو ِل التاين جَي رِك َة َرى الِكرَاِء الفَ 
ُذ َذلَك ِقيعَمتو  4، َوِغلنُتوُ 3لِل ُمَغارسِ  ِمن  ِحعنِي أَغلن، َوَيُكوُا َعلي ِو ِكرَاُء املِت ِل  َوَيُكوُا أخ 

ُخُل َهَذا الَقو ُل أي ضًا يف ال عُلوععًا  ِلَغارِِسِو أو  يَُّمرُُه ِبَقعل ِعِو، َويَد  نِّص ِف النِذك َيِصرُي ِلَربِّ َمعق 

                                                                                                                      
 .إليَنا:  « ز»يف  1
 .التمر:  « ت»يف  2
 .للغارس:  « ز»يف  3
 .وعليو:  « ت»يف  4
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نَعهُ  َما األر ِض يف النعنو ِع التناين فَعَيُكوُا لِلَغاِرِس َوِغلنعِتِو، َوَيُكوُا َعلي ِو ِكرَاُء املِت ِل، مُثن يَعكوُا بَعيع 
عُلوعاً فَ   1(فِعيِو آَخر أك  ) ِذِه بِعِقعيَمِتِو َمق  ِم ِمن  أخ  ك   . عَتَدبعنر هُ َكَما ذََكر نَاُه ِمَن احلُ 

َوَعَلى ال َقو ِل التناِلثِ  
َكال ثَعي ِع ال َفاِسِد، َويُعَفونُت َنِصيُب ال َعاِمِل ِمَن األر ِض بِال َغر ِس،   2
 .واألقع َواُل التنالثَُة يف الُعتِثينِة فَعَتَدبعنر َها

 

 [ الرِحال ف  ِعلى  يِقينز ه ر تلِام أ  األيمان  ال وز ِمة  ؟ []29]
 

َوابُ اَ  عَاِ لَعُو فَعر واً  :لَعُو َمو ُلود  فَعَقاَل   لَعُو َزو َجُتوُ  ُوِلدَ   يف َرُجلٍ  3وفعنَقَك اهللُ  جلَ  ِاش 
4 ،

َها)فََّخَذ  تاَرت  َزو َجعتُعُو َواِحدًا فََّخَذ الرنُجُل  5(ِمنع  األف ريََة  َثالثََة أف رِيٍَة َومَحَلَها إىَل َدارِِه فَاخ 
َها َواِحداً َومَحَلَها إىَل  َتلَطِ  األف رِيَُة، فََّخَذ ِمنع  رَأَتُو  فَاخ  َاَِك النِذك أَخَذت ُو ام  َوُهَو   السُّوِذ لَِيش 

عَتاَرت  َزو َجعتُعُو، فَلمنا َجاَء ِبِو إىَل َدارِهِ  َُيَقعُِّو أننعُو النِذك اخ 
َرأتُعوُ  6 لَي َس َهَذا ُهَو : قَاَل   َلُو ام 

تَعر   لَي َس  . َفَحَلَف َععَلى يَِقنٍي معِن وُ  !ُهَو َهَذا  ُمُو َلَقد  األميَاُا تَعل اَ : فَعَقاَل َ َا ! ُت أنَاالنِذك اخ 
َعلي ِو الطنالُذ َثالثعًا الَثتنعة َلَقد  : َ َا   7(َععَلى َشكٍّ ِمن ُو، مُثن َكرنَرت  َزو َجعتُعُو َعَلي ِو ال َكاَلَم فَعَقعالَ )

َونِينُتُو أوناًل َوآِخراً َععَلى يَِقنٍي ِمن ُو أننعُو ُهَو ال َفر ُو اَل َيُشكُّ ! ُهَو َهَذا 
َوفعنَقَك  -فِعيعِو، فَعثَعنيِّ  لََنا  8

َاِا الالنزَِمعِة َوَوَقَع  -َوفعنَقَك اهلُل  َما جيَُِب َعلي ِو  يف َذلَك ؟ فَإا  َكاَا َلاَِمُو احلِن ُث أوناًل باألمي 

                                                                                                                      
 . «ت»سقط  من  1
 .التاين:  « ت»يف  2
 .َرِضَي اللنُو َعن كَ :  « ت»يف  3
 (.  515، ص  51، ا "فرا: "اللساا، مادة )فراء وأفرية : ِذك يلثس، مجعو الن : الفر ُو والفروة  4
 . والضمري هنا يعود إىل األفرية «ت»سقط  من  5
 .الدار:  « ت»يف  6
 . «ت»سقط  من  7
 .الَ شكن :  « ت»يف  8
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قَاَل الطنالُذ  َثالَثعًا بَعع َد َذلَك فَعَهل  يَعر َتِدفُ  الطنالُذ مُثن 
َفُعُو نِينُتُو  1 بِالطنالِذ ؟ فَإا  ملَ  َتُكن  تَعنع 

َفعَعة  يف  َاُا الالنزَِمعُة قَعث َل التناَلِث، َوإا  َكاَن  َلُو َمنع  نِينعِتِو  َواَل مَيِيُنُو َعَلى يَعِقيِنِو فَقد  َوقَعَعِ  األمي 
عتَعتِعَل َجَواَبَك َوفعنَقَك اهللُ ؟ َوميَِ   ينِو فَلَك ال َفض ُل يف إيَضاِح َذلَك لِعَنم 

َععلَعي ِو، وإذا َكاَا الرنُجُل احلَاِلُف َععَلى  تّمنعلُ  ُسعؤالَعَك ووقَعف ع ُ : فَّجاَب َرِضَي اهلُل 
ََي عَتِويعِو فِعيِو َشكٌّ بَعع ُد، فَعُهَو النِذك َحلَف َعلي ِو وملَ    يَِقنٍي ِمن  َمع رِفَِتِو ال َفر وَ 

ُمَصدنذ  َواَل 2
قَعَعَها يف َحاِل الَيِقنِي ِمن ُو  ِحن َث يَعل َاُمُو، َا أو  َطِع احَلوِّ أان مَيِيَنُو إَّنن تَعُر َما َعلي ِو  الَيِمنُي يف َمق  َوأك 

 َ َها ِهَي إا  أيع َقَن   أَننُو َحاِنث  يف مَييعنِعوِ  مبَع رِفَعِتِو ال َفر َو، مُثن اَل َُيَاُل بَعي عنَعُو وبَعني  رَأتِِو، وَعَليع  وأان  ،ام 
، وأالن يّتِيَها إالن َوِهَي   َسَها َما اسَتطَاَع   الَفر َو لَي َس بالنذك َحلَف أَننُو هَو، أا  مَت نَعَعُو نَعف 

 .وباهلِل التعنو فيُو، قاَلُو ابُن احلَااِّ . َكارَِهة  
 

 ب ي الِمِساكين   باأليرِمان  ال وز ِمة  أنو جميِن ِما يمل ك  صِدِقةث ِمنر  ِحِلِف []21]
 [منر أم  ِوِلد ن  ِماِلِ ا  نر انـرتِـِاعِ  

 
 

يِع َما مَي ِلُك [ ز  55 /]  قَاَل َرِضَي اللنُو َعن ُو يف َرُجٍل َحَلفَ  َاِا  الالنزَِمِة َومجَِ بِاأَلمي 
سَ 
َ
َها بَعرن ن عَتِا يعَ ا  أَ  اِكنيِ َصَدَقًة يف امل َع من  أمِّ َوَلِدِه َماَ َا، فَِإِا ان ععتَعَاَعُو ِمنع 

يف مَيِيِنِو، مُثن إا  َردنُه  3
َها بَعع َد َذلَك ااِلن تِ  ، َولَ َعليع  يِتَ أننعُو يَعع عِتُو َرقَعَثًة َويَعثَعرُّ تُعف  ، َوأَفع ََت ِفيَها بع ُض َمُن اس  ي َس  اَاِع ملَ  ََي ِنث 
ء  ِسَوى َذِلكَ    .َعلي ِو  َشي 

 

                                                                                                                      
 .« ت»يَعر َتدُّ ، والتصويُب من :  « ز»يف  1
 .وهو:  « ز»يف  2
 (.49، ص1ا)باب فيما يقتضي الرب واحلنث، : والتصويُب من التاا واإلكليل للمواذ  برِئ يف ميينو،: «ز»يف  3
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   ِ ا ِنِطِ  الروج    ب ِلفرظ  الطو ق  بِإ نو الطو ِق يـِِقن  []21]
 [ِو نر لمر ِتك نر ِلأ  ن يوةث ب ي ِ لِك 

َ الان  َرأَتِعِو َما يَعَقُع بَعني  َ ام  َنُو وبَعني  َواُب َرِضَي اللنُو َعن َك يف َرُجٍل َوَقَع بَعيع  و اِ َاجلَ 
َوَزو َجِتِو  1

: أن ِ  طاِلو ، مُثن إنعنَها َغاَيظَعت ُو بِالسنبِّ َوقَعِثيِ  ال َكاَلِم فَعَقاَل َ َا: مَن التنَشاُجِر َوالشنرِّ فَعَقاَل َ َا
َواِب َتُكن   أن ِ  طَاِلو  َثالثعاً، وملَ  َيُكن  َلُو نِينة  يف َشي ٍئ ِمن  َذلَك ُكلِِّو، أف عِتَنا يف َذِلَك  بِاجلَ 

ُكوراً إا  َشاَء اهللُ ؟ فََّجاَب عنع   ٍد َرِضَي َمُّجوراً َمش  َها ال َفِقيُو الَقاِضي اإلَماُم أبُو الَوليِد بُن ُرش 
َ  فَقد  بَاَن   ِمن ُو بَِتاَلِث َتط لِعيَقاٍت َواَل َسِثيَل َلُو إلَ : اهللُ َعن وُ  ُر َععَلى َما َوَصف  َها إذا َكاَا األم  عيع 

دٍ   .إالن بَعع َد َزو ٍا َوبِاهلِل التنعو فيُو، قَاَلُو ُُممنُد ب ُن ُرش 
 

ألِتان  ب ي رد  الم طِلوِقة  []27]  [ِمسر
عرَأَتِعوِ  -5 اَل  تَعف َعل   :ِهَي اَل ُتَِلُّ يل،  فَقاَل  َلُو أمُّوُ  :َجَواُبَك يف َرُجٍل قَاَل اِلم 
َجاَب ال َفِقيُو بِغَعر نَاطََة أبُو ُُمَمنٍد ! ي عماُا اَلزَِمعة   يل إا  َكاَن   َلُو َزو َجة  األ: يَابُعَِّنن،  فَعَقاَل  فَّ

َ  َلاَِمُو ِفيعَها طَعل َقعة   :َعث ُد الَواِحِد ب ُن ِعيَسى َرمِحَُو اهلُل تَعَعاىَل  ُر َعَلى َما َوَصف  إَذا َكاَا األم 
َر نَعف   َععتُعَها َمََت َشاَء إا  َشاَء اهلُل َعان َوَجلن، قاَلُو َعث ُد َواِحَدة  مَت ِلُك ِِبَا أم  ِسَها، َوجَيُوُز َلُو رِج 
 .الَواِحِد ب ُن ِعيَسى

قَاَل ال َفِقيُو الَقاِضي اإلَماُم أبُو عث ِد اهلِل ُُممنُد ب ُن أمح ََد ب ُن احلَااِّ َرِضَي اهللُ [وَ ] -2
ُطَعلنَقِة َثالثًا يف َكِلَمٍة َواِحَدٍة َععَلى َزو ِجَها ُدوَا  َعن  َشاهدٍ َعن ُو ُةَاِوبًا ِلَمن  َسَّلُو 

يَعع عَتِقعُد َردن امل
تّمنعل ُ  السُّعؤاَل، وَما ذََكر َت َعِن الشناِهِد فَعَلي َس ِِبُر َحةٍ : َزو ٍا 

طَعلنعَقعِة َثالثًا يف  2
ُ
إالن َقولُُو يف امل

ََ ُم َععَلى َزو ِجَها َوجيَِ َلف ٍظ َواِحٍد اَل  َُت رُ  أننعُو ُمع َتِقد   :ُه َردَُّها ُدوَا َزو ٍا، فَِإا  قَاَل الشناِهدُ ُب َل

                                                                                                                      
 .الرجل:  « ز»يف  1
 (.  45تعريفات اجلرجاين ، ص: انظر)اجلرحة هو ما يُفّسو بو الشاهد ومل يوجب حّقاً للشرع أو للعثد  2
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رَ ِ ََذا أو  ثَعَثَ  َعلي ِو أننعُو فَعَعلعُو يف َخاصنِتِو أو  أَفع ََت بِِو  ِقط   ،ُه، َفَذِلَك ُجر َحة  فيوِ َغيع  َوُمس 
ِل الظنِاِهر َوتَعَرَك َما َعلي ِو  كوِ ِبَقو ٍل َشاذٍّ رُ  ِلَشَهاَدتِِو، ألننُو تَعَعلنوَ  ُث َتِدَعِة َوبَعع ِض أه 

َعن  بَعع ِض امل
ِتنَي، َوإا  َكاَا َهَذا ِة السنَلِف ِمَن الصنَحابَِة َوالتنابِِعنَي َوال ُفَقَهاِء ال ُمف   مُج ُهوُر الُعلَماِء ِمن  أِامن

لِ  َا َععىَن بَِقو  َعُو َعن ُو، فَلي َس َذِلَك ِِبُر َحٍة ِفيِو، الشناِهُد إَّنن ِو أننعُو َرَوى َهَذا ال َقو َل ِلَمن  قاَلُو أو  َسَِ
 .قَاَلُو ُُممنُد ب ُن أمح ََد ب ُن احلَااِّ . َوبِاهلِل التعنو فيوُ 

 

ِنى ِمِن زورِجت أ  []29]  ِمنر أ ب يِة لِـأ  ب ِامانِة  ِضام نز الس كر
 [ِن ِخررجز يـِلرِام أ  ب ي ِدار ِها د و 

رَأًة َ َا َدار  َوأبَاَح َلُو َواِلُدَها أو  أمَُّها أو  : َوقعاَل َرِضَي اهلُل َعن وُ  إَذا تَعَاونَا َرُجل  ام 
َمِة ُدوَا َخر ٍا يَعل َاُمُو َوال تَعَامَ  ىَن ِفيَها طُوَل أَمِد ال ِعص  َوِصعيعَُّها السُّك 
َأَحُدُهم  َضَماَا الدنَركِ  1

يف  2
ََياِة َوِعص َمِة النَِّكاِح، َفَدَعا الانو ُا  3(َوِذمنعتِعوِ )َذلَك يف َمالِوِ  فَعتُعُويفَِّ الضناِمُن َوالانو َجاِا يف قَعي ِد احل 

َ الضناِمعِن يف َترَِكعتِعِو، فَالَواِجُب أا  يُوَقَف ِمن  َترَِكعتِ  َنُو َوبَعني  ُم بَعيع  ك  ِر ُعُمِر  4وِ إىَل َما يُوِجُثُو احلُ  ِبَقد 
َداِم َوال ُمعوِصى عَّلَعِة األخ  ِ ُعُمرًا َكَمس  أَقلِّ الانو َجني 
َمتِعِو آلَخَر، َوان ظُر  َذِلَك  5 ِبَرقَعثَعتِعِو لِعَرُجٍل َوخِبِد 

َمِة َحي ُث َوقَعَع    د  ِر الَوَصايَا التناين َوَمَساِاِل اعِ  ُعَدوننَعِة  يف ال َمَساِاِل ال َواِقَعِة يف َصد 
يف امل
َسُن ِمن  َهَذا أا  تَعل َاَم ال َمر أُة اإلبَاَحعَة َواَل تَعر ِجَع َععَلى الانو ِا َواَل َععَلى ال وَ  يلِّ َوال ُعت ِثينِة، َوأح 

ٍء أبَداً ألان َذِلَك ُعر ف  َجارٍ   .ِبَشي 
 

                                                                                                                      
 .والتاام:  « ز»يف  1
َرُك  2  (.  81، 5ا : خمتار الصحاح ) َما حلِقَك من دَرٍك فَعَععلَعين خالُصو : يُقاُل . العتنعِثَعُة، ُيسكن وَيرك : الدن
 .  « ز»سقط  يف  3
 .َترَِكِتوِ : « ر»يف  4
 .واملوصى لو: « ز»يف  5
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أِلةث ب يِمن  الرِتاِم ل اورِجت أ  ال وانية  ِأنو []24]   ِزورِجِتأ   مسر
 [األوِلى الم طِلوِقِة ِش ِتح    لِـأ  أبِدا، 

ُفاَلٍا لِعَاو جعتِعِو ُفالنٍَة أان  2َويف ال عتِعاَامِ : "فِعيوِ  1َصداذ  انع َععَقعدَ : َوقعاَل َرِضَي اهلُل َعن وُ 
َزو َجعتَعُو ُفالنًَة النيِت طَعلنعَقَها
َة َحَياتِوِ  اَل ُتَِلُّ َلُو أَبَدًا اَل قَعث لَ  3 ، َفطَعلنَو "َزو ٍا َواَل بَعع َد َزو ٍا ُمدن

َها َفَمنَعَعت ُو َصاِحعَثةُ  عُلوِف َعليع  الانو ُا مُثن أرَاَد ُمرَاَجَعَة ال َمح 
:  الصنَداِذ  ال َمذ ُكوِر، فَعُقعل  ُ  4

تَعَعادُ  ُيس 
َهاِد الانو اِ  5 َيا ُشُهوُد الصنَداِذ، فَعَلَعلن ِعن َدُهم  يف إش   .َما يُتَفسنُر بِِو َععَلى َما تَعَقُع ال ُفعتع 

بَة  ِمن ُو َوَتط رِيد   َلُو َذِلَك َكذ  َوأَفع ََت أننعُو جَيُوُز َلُو أا  يَعتَعَاونَجَها َوأان قَعو 
أا  مَت عنَعَعُو من   6

َجاَلء   دِ ملَ  يُوَجد  ِعن َد الشُُّهو  7َوإا  : قُعل  ُ . ِنَكاِح األوىَل َفاَل َيِص ُّ َ َا
َُي َتَمُل أا  ُُتَرنَم َعلي ِو  8

َعلي ِو ألان الطنَواِعَيَة ِمن ُو بِالَيِمنِي َكالشنر طِ 
عُرَها بِيَعِدَها، فَعَقاَل الانو اُ 9  :،  فَعَيُكوُا َكَمن  قَاَل أم 
الانو ُا أننعوُ  َوقَعد  َُي عَتَمُل أا  ََي ِلفَ  .أَرد ُت َواِحَدًة، َوقعاَلِ  الانو َجُة َبل  ِهَي َثاَلث  

 11َما أَرَادَ  10
ِسَها ) ُمَؤبندًا َعلي ِو يف ُمتَعَقدِّمًا  بِال ِتاَاِم الشنر ِط ال َمذ ُكوِر  َُت رميعاً  َعا أرَاَد َتط عِييَب نَعف  َزو َجِتِو، وإَّنن
ُقُط َعن ُو الشنر ُط ال مَ  َكاِحَها نِ ِبَذِلَك َوحِبِيَلٍة يَعتَعَوصنُل ِِبَا إىَل   .12(ذ ُكورُ َوَيس 

                                                                                                                      
 . «ت»، والتكملة من كلمةبقدر  بَياض  :  « ز»يف  1
  . «ت»والتصويب من ، إلاام:  « ز»يف  2
 . قهازوجو فالا الذك طل: « ت»يف  3
 . «ت»، والتصويب من فمنعو صاحب:  « ز»يف  4
 .«ت»، والتصويب من ُتسَتعاد:  « ز»يف  5
 (.   «طرد » مادة : اللساا . ) ن  اطنَرَد الكالُم يطنرُِد ِإَذا َجَرى وتَتاَبعمِ  6
 .فإا: « ت»يف  7
  .«م»و « ت»حال، والتصويب من : « ز»يف  8
 .كالاوا:  «ت»يف  9
 .أك: « ت»أَا ، ويف   : «ز»يف  10
 .أردت: « ت»يف  11
 . «ت»، والتكملة من «ز»سقط  من  12
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َِ عِلى  قِاِمة  رِحى، ب بِـلرِيارِش []31]  أِلةث ب ي ِت رحية  م ِعاِمِلةز بيِن ش رِِكا  [مسر
َثِحيِّ : َوقَاَل َرِضَي الّلُو َعن ُو )   [ز  52 / ] 1(َعاَمَل َعث ُد الرنمِحاِا، َوَلُد ُغاَلِم األص 

َوإقَاَمِتَها، فَإَذا قَاَم   َكاَن    3َععَلى َعَمِل َرحىً  2بِعثَعل َياِرشَ  اب َن َععتناٍب َوَمعن  َشارََكُو يف قَعر يعَعتِعوِ  [
نَعُهَما يف َذلَك اب ُن َعوناٍد َما جيَُِب،  فَعَلمنا َكَمَل َزَعَم  ، َوَعَقَد بَعيع  ِ َكاَن   بَعي نُهما َعَلى ِنص َفني 

َو ِضِع بَعي    َخِرب  َوقَع
َاِا أص َحاُب األر ِض أننعُو ُوِجَد يف امل نَعَوات  لَِرحى قَااَِمٍة،  َوأَخَذ َعث ُد الرنمح 

ِسُب  - َعاِا األَقلن مَن  -فِعيعَما َأح  َيا يف َذِلَك بِّا  يَعُردن َعث ُد الرنمح  مبِت ِل َذلَك، فَعَوقَعَعِ  ال عُفعتع 
ُروَا َكال ُمعَساقَاِة َععَلى النِّ  َُقدِّ

رُُه امل ِر َما يُعَقعدِّ ص ِف ِبَعَمِل ال ُمَساقَاِة أَقلن ِمنا َشَرَط، النِّص ِف بَِقد 
ُروَا يف َذلَك،   َقدِّ

ُ
رُُه امل َثَما يُعَقعدِّ ُا ِء النِذك َساقَا َعلي ِو َوُهَو النِّص ُف َحس  مُثن فَعَردن  إىَل أَقّل ِمَن اجل 

َاِا إىَل اعُُروِا َعِن الرنَحى فَعَوَجَب أا  يُعَقع َر  َلُو نِعص فُ َذَهَب َعث ُد الرنمح  عُو، فَعرَأى أص َحابُعَنا اب ُن دن
ٍد َواب ُن َععتناٍب  َياَا َواب ُن ُرش  ٍد ِفيَما ذُِكَر يل  -ُسف  أا    -بَعع َد أا  أَخَذ يف َذِلَك َمَع اب ِن ُرش 

عُلوَععةً   .تَعُكوَا الِقعيَمُة َمق 

َوَهل  َتُكوُا ال ِقعيَمُة يف : فَعَقعالَ َقاِضي َ َوَخاَطَب اب ُن ععَتناٍب بَعع َد أا  أَخَذ يف َذلَك ال
َيااَ  ُلوَعًة ؟ فَعُقل ُ   اِلب ِن أِ  ُسف  َعا يَعن َثِغي أا  َتُكوَا :  النعنق ِض إالن َمق  ُر َصِحعيٍ ، إَّنن َهَذا َغيع 

َعا َدَخَل َععَلى  ُر بَعي ٍ  َخِرٍب  فإَّنن ِد ذِك  أا  أِذنُوا َلُو أا  يَعث عِِّنَ َععَلى ال ِقعيَمُة قَااَِمًة ألان يف الَعق 
َِرِب قَااِمًا َوَما ُبِِّنَ َععَلى ال َقنَعَواِت   ِ ي  ثعَ ال   َِرِب فيَعن عثَعغِعي أا  يَعُكوَا َما ُبِِّنَ َععَلى الثي  اع  اع 

عُلوعاً  َذا َكاَا يف ال َمو ِضِع بَعي    يف ال ُكلِّ َلَكاَا َصِحيحًا أِلان إ َوَلو  ِقيعَل إان ال ِقعيَمَة قَااَِمعة  . َمق 
ِميِع  َخِرب  فَقد  ُعِلَم أان يف ال َمو ِضِع قَعنَعَوات  َخرِبَة  فَعَيِجُب َععَلى َهَذا أا  َتُكوَا ال ِقيَمُة يف اجلَ 

                                                                                                                      
 .«ت»، والتكملة من «ز»سقط  من  1
 (. إيثيتا)َمُيورقة ومنورقة ويابسة : هَي اجلااار الشرقية املعروفة بالثليار، أكربها ثالث   2

ورحاءاا و أر ِحَية  متل عطاء وعطعاءين وأعطيعة وثعالث أر ٍح  الرنَحى معروفة وهي مؤنتة وتتنيتها رحياا ومن مد قال َرَحاء   3
    (.522، ص5خمتار الصحاح، ا: انظر)والكتري أر َحاء  
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َاك يَعث عِّن ،قَااَِماً  ُش 
ُلوعًا َفاَل َيِص ُّ، َوقَعد  َن ن اب ُن ال ُمَواِز يف امل مُثن  1 يف الشِّق  ِ َوَمن  قَاَل َمق 

َياِا قَاِاماً   .َواهللُ أع َلمُ  ،يَعُقوُم الشنِفيُع أننعُو يَُّخُذ بِِقعيَمعِة العثُعنع 

 

ي ِمـِتى قـِِبتِ []31] ِمة  القاض  ُ  ق سر يوةز  ب ي نـِقر  [ٍِبرنث ب ي ِقا 
َ اب ِن َعاِمٍر َواب ِن أِخيِو َصدن : قَاَل َرِضَي اهلُل َعن ُو  َمٍة يف  َجَرى بَعني  اٍم ِخَصام  يف ِقس 

َاضِ  َاِضِر فَعَعَمَر احل  َ احل  َنُو َوبَعني  نَعُهَما َوَذِلَك َأان  أَحَدُ َا َغاَب فَعَقسنَم ال َقاِضي بَعيع  ُر َكر ٍم َكاَا بَعيع 
َمِة َوأََب اآلخَ  ُر ِمنُهَما َوتَعرَافَعَعا إىَل َنِصعيَثُو َوَضينَع َنِصعيَب ال َغاِاِب، فَعلَعمنا َقِدَم أرَاَد نَعق َض ال ِقس 

ِر ب ِن َمن ظُورٍ  أِ  بك 
َوَشاَوَر َ ُم  يف َذِلَك فُعَقَهاَء ال َوق ِ  فََّفع ََت اب ُن  -عَة عثَ وُهَو قَاِضي قُعرطُ  - 2

ِ َوثَعُثَ ، َوأَ  َمِة ِحنَي َاَهَر ِفيَها َما أو َجَثُو ِمَن ال َغْب  ٍل َواب ُن فَعرٍَا بِنَعق ِض ال ِقس  َسِن َسه  فع ََت أبُو احلَ 
ُعَدوننعِة 
ٍل َواب ُن فَعرٍَا بَِقو لِِو يف امل َتجن اب ُن َسه  َولَي َس : "ب ُن مَح ِديَن بِإم َضااَِها َوأالن يُعع َرَض َ َا، َواح 

مُ  َقس 
ِم ال َقاِضي ال َقاِسمِ  3 نَعَعم  :  فَعَقاَل َ ُُم اب ُن مَح ِدينَ . 4" مبَن اَِلِة ُحك 

ملَ  ََي ُكِم ال َقاِضي  ، ِإَذا5
َم ال َقاِضي اَل  ِم ال َقاِسِم َوَصاَر ُحك  ّلَِتَنا قَعد  َحَكَم اب ُن ِسرَاٍا بَِقس  ِم ال َقاِسِم، َويف َمس  بَِقس 

َم قَاِسمٍ  َمةِ : مُثن قَاَل َ ُُم اب ُن مَح ِديَن .  َقس  يف َذلَك  أي َن ال ثَعيِّعنَعُة النيِت َشِهَدت  يف ِصحنِة ال ِقس 
َهُد اآلَا ِبِضدِّ َذلَك ؟ فَعَرَجَع اب ُن َمن ظُوٍر إىَل أا  قَاَل لِل ُفَقَهاِء  أنع ُتم  : ال َوق ِ  ِمَن النيِت َتش 

                                                                                                                      
 (.   "شق "مادة : اللساا ) والِقطعُة من األرض ء الطنااععَفُة مَن الّشي  : الشِّق ُ   1
ُمّمُد بعُن )وهَو غرُي أ  بكٍر بِن منظور . شثيلي، يكىن أبا بكرُُمَّمُد بُن أمحَد بُن عيَسى بُن ُممند بُن منظور القيسي اإل 2

، ال َقاِضي املعروف أيضاً ، النِذك َويلَ القَضاَء ِِبِهاٍت َشعَتن مَن األن دُلِس والذك ُعِرف ( ُعَثيِد اهلِل بُن منُظوٍر الَقي سي املالقي
فعاألوُل إشعثععيليٌّ معن  أبنعاء القعرِا اععامِس، تعَوىلن قضعاَء قرطثعَة وتعويَف ". الروُض املنظوُر يف أوَصاِف بِِّن منظور" مبؤلِفو الشهري

، والتعاين إشعثيليُّ ( 122ص  2الصعلة ، ا)هع  حسعَب روايعة ابعن بشعكوال، 419بإشثيليَة يف الرابع عشر من شوال سنة 
 (.   592تاريخ قضاة األندلس للنثاهي ، ص )  .هع 712األصِل مالقيُّ من  أبناء القرا التاِمِن تويفَّ بثَعَلِدِه مالقَة سنَة 

َ أن ِصَثاَءُهم  3 نَعُهم  َوعنين ُم بالفت  مصدر َقَسَم القسناُم املاَل بنَي الشركاِء فرنَقو بَعيع   (.    272أنيُس ال ُفعَقعَهاِء، ص) الَقس 
 (.341ص 1ا)؛ وانظر َكذِلَك التاا واإلكليل للعثدرك ( 495ص 54ا)انظر املدونة الكربى  4
 .« ر»سقط  من  5
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ام  َمَة، فَعَلمنا َرأى َذلَك اب ُن َعاِمٍر َواب ُن أِخي َصدن ُقِض ال ِقس  قَاَل )أع َرُف ِبُشُهوِد بَعَلدُِكم  وملَ  يَعنع 
َمَة فَِلَم َعيعنن تَعَنا ؟ أو  حَن َو َهَذا! قَاٍض  يَا 2(لِلنوِ : ) 1(لَعوُ  َفَضَرَب . فَإَذا ُكنَ  اَل تَعنع ُقُض الِقس 

ثَععِتِو َوقَاَل َلُو  ُك   خَمَاَفَة أا  ُتَسجنَل َعلي ِو َفاَل يَعُكوُا َلُو َكاَلم  بَعع َد : اب ُن ِسَواٍر َععَلى رُك  اُس 
ثَعَرنَا ِِبَا الَقاِضي أبُو َعث ِد : َي اهلُل َعن ُو َذلَك، َوقَاَل َرضِ  َكايََة َععَلى ال َمع ىَن َوأخ  َكَتث ُ  َهِذِه احلِ 
 .3(يف َربِيِع اآلِخِر ِمن  َسَنِة أر َبٍع َوََخ ِس ِمااَةٍ )اهلِل ب ُن مَح ِديَن 

 
ِ ا ِزورج ِ ا ال واني الخ ر وج [] 32] ظ ر  ِعِليـر  مِن البيرت  ب ي امرِرِأاز ِيحر

ِ ا األوول   َز ِلِ ا م نر ِزورج   [لايارِا  أبرنا
َرأٍة ُمعطَعلنعَقعٍة َوِهَي قَعد   4[َوُسِئَل َعن  َرُجٍل لَعُو [ :َوقعاَل َرِضَي اهلُل َعن وُ  أو الد  ِمن ام 

رَُكها لِل ُخرواِ  إلَعي عِهم ، فهل  َ َا أا  َُي ُرُجوا  تَعَاونَج    َوتُريُد زِيارََة األو اَلِد َويَََّب َزو ُجها أا  يَعتع 
رِكَ  رَاِجِهم  األُب إالن أا  َيك  َتِطع  َععَلى إخ  َها ؟ وََكي َف َوإا  ملَ  َيس  إلَعيع 
َ ُم  َمن  ََي ِمعُلُهم ، َععَلى  5

َها َوال ِكرَاُء يف َذلَك عَ  َمن  يَعكوُا الِكرَاُء ؟ َها، َولَي َس  يَعُكوُا يف فََّفع ََت بِّنعنُهم  َُي َمُلوَا إلَعيع  ليع 
 .َماِل الصِّعث ياِا ِكرَاء  

 ِمنر ِحِاِر بِـيرـعا، ق مو قاِم بـِعرِد ِ لِك يِدوع ي[] 33] 
أ    [بـِعرِاأ  أور ك لوأ  لنِـفرس 

                                                                                                                      
 . «ز»سقط  من  1
 . «ر»سقط  من  2
 . «ر»سقط  من  3
 . «ت»زيادة من  4
 .إالن بّا ُيكرى: « ز»يف  5
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ٍل مُثن قَاَم فِعيِو بعَ : َوقعاَل َرِضَي اهللُ َعن ُو  ع َد َذلَك َوإَذا َحَضَر ال ثَعي عَع َرُجل  يف َداٍر أو  أص 
ِقعُط طَعَلَثُو فِعيِو، َوقَعد  نَعاََل   يف أينامِ  عِسعِو َفُحُضورُُه لِل ثَعي ِع ُيس  َفُو أو  ُكلنُو لِعنَعف  اب ِن  َوأثع َثَ  ِنص 

عَاى اجلََنةن النيِت حبَمناِم اب ِن َعاِصِم ب   َتايلِّ اش  ِن أِ  َجع َفعَر مَح ِديَن الشني ِخ، َوَذِلَك َأان َوَلَد ال َقش 
ِسُب  -ب ِن َحيناٍا  مُثن َمَضى َجع َفعُر إىَل احَلجِّ، مُثن قَاَم أُخوُه بَِعاٍم َوأثع َثَ  ال ِمل َك يف  -فيَما أح 

تَعر َعى اجلَنةِّ َوَحاَزَها فَاس 
عَتايلُّ َعق داً بِّننُو َكاَا    1 ا َحاِضراً بَعي َع أِخيِو  ََ  [ز  53 /] أمح َُد الَقش 

عَتايل  أونُل َشاِهٍد أبُو: وَُكِتَب فِعيوِ  عِد الَقش  تَعف ََت الفقهاءَ . ُُمَعمن يف َذلَك اب ُن أد َهَم فَعّف عتَعو ُه  َواس 
َثِعيِع َوَقط ِع اع عِاَاِض األِخ ال َقاِاِم، وََكاَا الّشعي ُخ اب ُن مَح عِديَن َرمِحَُو اللنُو ملَ  يَعُردن 

َذلَك  بِعِإع َماِل امل
ٍد، ف ِر َما قَاَل يل اب ُن ُرش  َّلة  النيِت ِفيَها َما  رتُ صأِلم  َتايلِّ َوجَتَاَريع َنا املس  ٍد َوَوَلُد الَقش  أنَا َواب ُن ُرش 

عَقاِط ِقَياِمِو إَذا َحَضَر ال ثَعي عَع فَعَقاَل : ذُِكَر َعن ُو، فَعُقل َنا َلُو  رِ : اَلرَِّوايَُة َمن ُصوَصة  بِعإس  ! ُجوَها أخ 
َها الرَِّوايََة يف األق ِضَيِة ِمَن  رَِا ِمَن التنابُوِت َوَوَجَدَها، َوَرجنَع إلَعيع  ُّخ  َها العتثّيةِ َف َعِة ِمنع   .َويف الشُّف 

 
ِ ا []39] ـِلِ ا ِخاد م أ  ِبِكِسِرتـر  [ِمنر ِحِلِف باأليرِمان  ال ز ِمـة  عِلى ِخاب يِـةز لـ تِـغرـس 

عثَعَرين بَعع ُض ِجريَاين أَننُو َحَلَف ِبطَُلي ِطَلَة باألميَاِا الالنزَِمعِة : َي اللنُو َعن ُو َوقَاَل َرضِ  َأخ 
َقافَعَها مُثن  َمر تُعَها أا  تَعغ ِسَل أش  َععَلى َخابَِيٍة َكاَن   يف َدارِِه لِعتَعغ ِسَلَها َخاِدُمُو َفَكَسَرتع َها، فَّ

ٍد فعَ  ُ  إىَل اب ِن ُرش  َقافَعَها فَعُقل  ُ َخَرج  َاَل فَّفع َتاين بِّا  آُمعَرَها أا  تَعغ ِسَل أش  ُ  َلُو احل  قَعد  : َوَصف 
َّلةِ : فَعَعل ُ  َذِلَك، فَعَقاَل  َ  يف ال َمس   .أو  حَن َو َهَذا َفِقعه 

 

                                                                                                                      
ععِا َعاءُ  1 ععَهاَدةِ  إيععَداعُ  ُهععوَ  ااِلس  َّا   َوَذلِععكَ  الشن َععاوَ  يل  َضععَررِهِ  َعلَععى بَعيعِّنَععةً  يل  إان  َمععَتاًل  جلََِماَعععةٍ  ال َمععر أَةُ  تَعُقععولَ  َكعع  َأَخالَِعععوُ  أَا   أُرِيععدُ  ِإَّنن

ععَقَط    فَععِإَذا ،الضنععَررِ  ِبَعععَدمِ  َوأَقَعععرنت   بَععة   إنعنَهععا يُعَقععالُ  َواَل  الضنععَررِ  بَعيعِّنَععةَ  لُِتِقععيمَ  تُِقيَمَهععا أَا   فَعَلَهععا ال ثَعيعِّنَععةَ  َهععِذهِ  َأس  انظععر شععرح ) َ َععا ُمَكذِّ
 األصععل اسععاعاء هععوو  التحميععل،: يعععِّن االسععاعاء،: اصععرينوقععال أحععد املع(. 97، ص 52ا : خمتصععر خليععل للخرشععي 

 نفسعو، علعى أشعهدين فالا بن فالا أا أشهد أين اشهد: يقول بّا التحميل: يعِّن يسمع، وهو لغريه اساعاقه أو للفرع،
 (.52،ص227شرح أخصر املختصرات البن جربين، ا: انظر )، ، حنوه أو بكذا عندك أقر أو
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 [مسأِلةث ب ي بيرن  الِمارغ وط  ب غِيرر  ِح ٍّ []31]
َض ُغوِط ِبَغري ِ َحوٍّ   َوقَاَل َرِضَي الّلُو َعن ُو ُةَاِوباً 

ُ  : ِلَمن  َسَّلُو عن  بَعي ِع امل  -َتَصفنح 
راً  َوأو َجِثَها  -َعَصَمَنا اهلُل وإيناكَ  َياِء َقد  ُؤ ِمِننَي يف أع َظِم األش 

ُسَؤاَلَك، َوقَعد   َعَذَر اهلُل ِعَثاَدُه امل
َمن  كفَر باهلِل من بعِد [: قال تعاىل:]؟ فقالَ  ونَوُ َحّقًا َوُهَو اإلميَاُا بِاهلِل تَعَعاىَل َفَكي َف مبَا دُ 
راً فَعَعَلي ِهم  َغَضب  مَِّن إميانِو إالن من أُكرَِه وقلُثو ُمطمئّن باإلمياِا  ِر َصد  َولَعِكن منن َشرََح بِال ُكف 

الّلِو َوَ ُم  َعَذاب  َعِظيم  
إالن أا  تّتقوا منهم تُقاة: وقال تعاىل 1

َرُسوُل اللنِو َصلنى  َوقَالَ ، 2
رُِهوا َعلي وِ  »: اللنُو َعَلي ِو َوَسعلنمَ  ُتك  عَياِا َوَعمنا اس  جَتَاَوَز اهللُ أِلمنيت َعِن اَعطَّ َوالنِّس 

ُن  .« 3 َوالسِّج 
لِ  رَاه ، َفَكي َف مبَا َوَصف َ  ِمَن اإلَخاَفِة  َمَع ال ِتَفا مبَُجرنِدِه ِعن َد أه  ِديِد الِعل ِم إك  ؟  ٍف يف  احلَ 

ِسوِ  َُسخنرُ  َفَما قَاَطَع بِو عَلى نَعف 
  4َهعَذا امل

َ
َهَد ِبِو عمَن امل َعَلي ِو لِثَعع ِض الضناِمعنِعنَي مَن  اِل وأش 

ُر الزِ  عَلى  التعنو كيلِ  ِسِو َغيع  َاِل النِذك قَاطَع ِبِو عَلى نَعف 
ٍم لَعُو بَعي عِع أم الِكِو فيَما َضِمُنوا َعن ُو مَن امل

عرَِِيِو ِمن ار جِتَاِع أم الَِكِو ِمن  أُ  عِسعِو بع َد َتس  َهَد ِبِو َععَلى نَعف  منَهاِت َوالَ َجااٍِا َعلَعي عِو، وََكعَذِلَك َما أش 
يِعيعرَِها إىَل الضناِمعنِعيعَن فيَما َضِمنُعوا أو اَلِدِه َوَتص 
(َعَلي عوِ )َعن ُو، وأان َذلَك حوٌّ َواِجب   5

َواَلزِم   6
ِل الِعل ِم َُم ُمول  عَ  رَُه يف َذلَك ِعن َد أه  ء  أي ضاً، َواَل جَيُوُز َعلي ِو ألان أم  عَلى لَعُو، اَل يَعل َاُمعُو ِمن ُو َشي 

يُع أم الَِكِو ِعن َد َمن  ُوِجَدت  بِعيَعِدِه  ِم، فالَواِجُب أا  تُعص َرَف َعَلي ِو مجَِ ُعتَعَقدِّ
رَاِه امل َفَما َكاَا . 7اإلك 

                                                                                                                      
 .521: النحل 1
 .28: رااآل عم 2
ععِو  3 رُِهوا علي عع:  صقَععاَل رُسععوُل اهلِل » : َرواُه ابععُن عثنععاٍس علَععى َهعععَذا النح  ععُتك  َياَا َوَمععا اس  « وِ جَتَععاَوَز اهللُ عععن  أمنععيِت اَعطَعععَّ والنِّعععس 

َحُو الّنيَسععابورك َوقَععاَل  ععي َخني: َصععحن ص  2ا : الصععحيحني انظععر املسععتدرك علععى . ) َهعععَذا حععِديث  صععحي   علَععى شععر ِط الشن
251.) 

ُعتنخذ: « ر»املمتحُن ، ويف : « ز»يف  4
 .امل

 .الضامن فِعيَما ضمن: « ز»يف  5
 . «ز»سقط  من  6
 .عنَد من ُوجدت عنده هِذِه : « ز»عنَد من ُوجدت ، ويف : « ت»يف  7
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هَ  ٍو جَيُوُز َلُو، َوَما َكاَا ِمنع  ُهنن َععَلى َوج  َها ألمنَهاِت أو الِدِه بَعِقَي َ ُنن َما ملَ  يَعن عَتاِع ُو ِمنع  ا قَعد  ِمنع 
ثِعيِس أو  َععَلى َما يُعِقعرُّ بِِو إا  ملَ  يَعت ُث    ، َوَلُو أا  َحعثنعَسعُو َكاَا ُحُثسًا َععَلى َما ثَعثَعَ  ِمَن التنح 

، َواَل  ُعع عَتِدك أو  ملَ  َيِصر 
َذُه ِمن ُو َصاَر َذِلَك إىَل امل يَعر ِجَع مبَا أغ َرَم ِمَن ال َماِل َععَلى َمن  َويلَ أخ 

ُع عَتِدك ِبَضَمانِعِهم   1ُرُجوَع لِلضنمااِ 
ٍء  ِمنا أدنى َعن ُو إىَل امل َعلي ِو بِعَشي 

ا َذلَك إيناُه َوإا  أث عثَعُتو  2
 . وباهلِل التنعو فيوُ 

 
أِلةث ب ي الدوعرِوك والخ  ومات  عِلى األمرِ م  الِمررهونِة  []36]  مسر

نيِن طو يِلةز   33[ أو  الم ِحبوِسة  منش  س 
ِإَذا قَاَم َرُجل  : َوقعاَل َرِضَي اهللُ َعن ُو 

َعُقوِم َععَلي ِو أَو  ِمن   أَبع 4
ِد اب ِتَياٍع مَن امل َلُو بِعَعق  يعِو قَعثع 

ريَن َعاماً يف أم الٍك  ِهَي بِعَيِد َرُجٍل أو  َقد  تَعَصيعنَرت  إ َلُو َوتَاريُخ اإلب تِعَياِع قَعث َل الِقعَياِم بِِعش  لَعي عِو  قَعثع 
عاَلَك َوأن َ  َحاِضر  فعَ : من  َواِلِدِه فَعَقاَل َلُو ال َمُقوُم َعلي ِو  ُروَا َسَنًة أتَعَملنُك هِذِه األم  َلم  يل ِعش 

ملَ  أِجد  َوثِيَقَة اب عتِعَياِعي إىَل اآلَا ؟ فَاجَلَواُب أان َهَذا لَي َس ِمن  بَاِب احلِينازَةِ : تَعُقم ؟ فَعَقاَل لَعوُ 
5 

َقِطَع َحوُّ الَقاِاِم ِبَذِلَك،  َولِكن  ََي ِلُف الَقااُم باللنِو النِذك اَل إَلَو إالن ُهَو َما ُ  الِقع  فَعيَعنع  ياَم تَعرَك 

                                                                                                                      
 .للضناِمنِ : « ز»يف  1
 .ِبَضَمانِِو إياه وإا  أثثَ  َذلَك : « ز»يف  2
ُد بعُن عثعِد الرنمحَعاِا املغعر  يف مواهثِعِو ععدداً معن األجوبعِة الفقهيّعِة الّشعافّية النعيِت مَجَع  3  عاجَلع   الشيُخ الفقيُو أبو عثِد اهلِل ُُمَمن

َو ضوعَ 
 ([.وما يليها  221ص  1ا: مواهب اجلليل : ) انظر . ]هَذا امل

 .الرجل: « ت»يف  4
: اللسعاا، معادة )وكل من ضّم شيئاً إىل نفسعو معن معال أو غعري َذلِعَك فقعد حعازه  احليازة مّخوذة من احلوز وهو اجلمُع ، 5
الكليععات للكفععوك، " )إثثععاُت اليععد علععى الشععيء والععتمّكن منععو"، ويف االسععتعمال الفقهععي هععي ( 345، ص 1، ا "حععوز"

 (. 587ص2ا، ، 5982طثعة دمشو ، 
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علِعيِككَ  ِليماً ِمِّنِّ ِلَذِلَك لَِتم  عاَلِك َتس  يف األم 
1   ُ َ َا َواَل َرِضَى ِمِّنِّ بِتَعر ِك َحقِّي ِفيَها َلَك َواَل تَعرَك 

تُُو، َويَُّخُذَها ِمن  َيِدهِ  ِد َوالَ َوَجد   . ال ِقَياَم إالن أِلينِّ ملَ  أع َلم  بِال َعق 

عَااَها ِمَن ال َمُقوِم َعلي ِو  حَلََلَف الَقااُِم َما  وََكعَذِلَك َلو  َكاَا أبُو الَقاِاِم ُهَو النِذك اش 
ُ  ِبِشراِء أِ  َ َا إالن يف َوق ِ  ِقياِمي  ، مُثن يَُّخُذَها َوُهَو أب عيَعُن ِمَن األونِل 3بِعَععق ِدك2(َهَذا)َعِلم 

َريع تُعَها ِمن َك  5ااِعُم سَوَلو  قَاَل القَ . األم اَلكِ  4يف قِعياِمِو يف  تَعَري عتُعَها مُثن أع َمر ُتَك إيناَها أو  أك  إينِّ اش 
ُتَك ِِبَا َوِلَذِلَك ملَ  أُقم  َعَلي َك ِفيَها، َلَكاَا أب عنَيَ َوأو َضَ  يف أان َلُو أا  ََي ِلَف إذَ  ا ِمن َك أو  أر فَعق 

َتظ َهَر ِبَوثِيَقِة اب عتِعَياِعِو َويَُّخُذَها َوَلو  قَاَل ال َمُقوُم َعلي ِو أنَا أقَعل ُتَك ِفيَها بَعع َد أا  بِع تُعَها ِمن كَ  .اس 
6 

لَعُو َمَع ميَ  6ِمن كَ  ُل قَعو  عاَلكُ ينِ َلَكاَا الَقو  أنَا  7الَقعاِامُ  [ز  54 /] َوَلو  قَاَل  ، .ِو َوتَعثع َقى بَِيِدِه األم 
عاَلِك  َهِذهِ  عتَع أنَا أع َمر تُعَك يف األم 

ُ
ُو احلِيعاَزُة وََكاَن   َلُو نَفعت  اب ععَتاَعَها لَ [ أننوُ ]َملُِّك وادنَعى امل

عاَلكُ   .األم 
 

 

 
دز آِخِر ل إلضرِرار  []37] دز ب ق ـررب  ِمسرج  َ  مسرج  م  ب ِنا  [ح كر

ِجٍد لإِلض راِر فَال َكالُم يف اآلِخِر مِ : وقَاَل َرِضَي اهللُ َعن وُ  ِجد  بُِقر ِب َمس  َن ِإذا ُبِِّنَ َمس 
ِجَدي نِ  َم اآلِخِر ِمنُهما ِإا  َكاَا ُبِِّنَ . ال َمس  ُم يُوِجُب َهد  ك  َكذِلَك يف الرِّوايَِة هِذِه اللنف ظَُة، واحلُ 

                                                                                                                      
 .ملالك أيها املتملك: « ت»يف  1
 . «ت»زيادة من  2
 .بعقدها: « ت»يف  3
 .من: « ت»يف  4
 .القاالُ : « ز»يف  5
 . «ت»سقط  من  6
 .القاال: « ز»يف  7
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 َ َعُة، فَِإا  َكاَا َمق ِصُد صاِحِثها اإِلض راَر َرَجَع   إلَعي عِو  ألَننُو ملَ  . وال َمن َع ِمن ُو ِإا  َكاَا ملَ  يُعْب  وال ثُعق 
ا تَعث قى ُحُثسًا َكَما ِهَي،  1ق ِصد  يف َُت ثعيعِسهايعَ  ال ربن وِإا  ملَ  يق ِصِد اإِلض راَر ؛ فَقد  يُقاُل ِإهن

تُروَا  2فلَعلن  َل َو قَعد  َيك  َتَدبعنر  َهَذا ال َكالَم َععَلى . يف ال َمو ِضِع َحَتن يُعث ىن، واهلُل َأع َلمُ  3اع 
 . َحقيَقعِتوِ 

ر  ب ي الن ِكاح  س ك وتـ ِ ا  شو ب ي ر  []39]  توة  ِضـا الب كر ِن  س   [ِمِواض 
ِر  يف النَِّكاِح ُسُكوتُعَهعا إالن يف : قَاَل َرِضَي اللنُو َعن وُ   4ِستنةِ ِاع عَلم  َأان رَِضعا ال ِثك 

 :َمَواِضعَ 

ِتئ َذاَا، قَاَل الَثاِجي  -5 ُد االس  ِمت ل َأا  تُاونَا بعَغي عِر رَِضاَها : أَحُدَها، ِإَذا َسَثَو الَعق 
مُثن أُع عِلَم   بُِقعر ِب َذلَك َفالَ َيُكوُا الرَِّضا
 .إالن بِالَكالِم َوأمنا بِالسُُّكوِت َفالَ  5

،  َوُمَدبعُِّر َزَواِجَها أُخوَها أو  َويلٌّ، َواَل أَب  -2 وََكعَذِلَك إا  تَعَاونَجَها َعث د  أو  ُمَكاَتب 
ا، َفاَل بُدن  أا   تَعتَععَكلنَم، وإا  ملَ  تَعتَععَكلنم   َفاَل بُدن َ َا أا  َُت ِلَف، إذ  ُهَو َعي ب   تَعل عَتاُِموُ  ََ 

6 ،
َولَي َس ُصَماتُعَها
ُر يف النَِّكاحِ  8ُهَنا 7   9.رِضًى،فَعَهَذاِا َمو ِضَعاِا تَعَتَكلنُم ِفيِهَما ال ِثك 

َو ِضُع العتن  -3
رًا يَعتِعيَمًة ُمَععنِّعساً َوامل َها َوِصيٌّ،  َفالَ  10اِلُث، أا  َتُكوَا ِبك  لَي َس َعليع 

َها الَكالمُ  َمَع ِمنع   .يَعُكوُا ُسُكوتُعَها رِضًى َواَل بُدن َ َا أا  تَعتَعَكعلنَم َوُيس 

 .ُتثيسو: « ت»يف  1                                                                                                                      
 .فعََععلن : « ز»يف  2
 .تكتر: « ت»يف  3
 .َخسة، وهو خطّ: «ت»و « ر»يف  4
 .َفالَ يكوا َ َا الرضا: « ت»يف  5
 .تل عاُمو: « ت»يف  6
     . سكوُتا َعن  الكالم: أك   7
 .َهاُهَنا: « ر»يف  8
َ السيوطي يف  9 تنعوير : ) انظعر. وُصماتععها ، بضعم الصعاد، السعكوت: هعِذِه املسعّلة وأضعاف معن تنعوير جوانعَب أخعرىالبَعنين

 (.571ص5ا) ، وانظر أيضعاً أحكام القرآا للشافعي (4ص 5ا: احلوالك 
َعّنُس  10
ُ
 (.    «عنس » مادة : اللساا ) السِّنِّ  احملُثوسة َعِن الاواا حَتن جازت  فَعَتاءَ : امل
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َو ِضُع الرناِبُع، ِإَذا ِسعيعَو لِل يَعتِعيَمعِة َمال  َوُنِسعثَع   يف  -4
َهاَوامل ِد َمع رِفَعتُعُو إليع   الَععق 

ِإَذا ملَ   1
 . يُكن  َ َا َوِصيٌّ، َفالَ بُدن أا  تَعتَعَكعلنَم َواَل يَعُكوُا ُسُكوتُعَها رِضىً 

ُر يُعَرشُِّدَها َواِلُدَها مُثن يُعَاوُِّجَها، َفاَل يَعُكوُا ُسُكوتُعَها رِضًى  -1 َو ِضُع اعاِمُس، الِثك 
َوامل

َوذُِكَر َعِن اب ِن . اِح َواَل بُدن َ َا أا  تَعتَعَكعلنَم َكالتنعيِِّب، َكذِلَك ذَكَر الَثاِجّي يف َوثَااِِقوِ يف النِّكَ 
من  ُفالٍا،  2لَثانََة أَننُو ذََكَر يف َوثَااِِقعِو َأان ُسُكوتَعَها يف النَِّكاِح رِضًى ِإَذا قِعيعَل َ َا أبُوِك َزونَجكِ 

ر  َفَصاَر َكٍّخ أَو  َعمٍّ َفِهَي  3قَعد  َرشنعَدَها وإا  َكااَ  أبُوَها ألنعنَها أط َلَقَها ِمن  والَيَِتِو َوِهَي ِبك 
ِخالُف التعنيِِّب إالن  َأا  َيُكوَا َصَداقُعَها َعر ضععًا َفاَل َيُكوُا ِرَضاَها إالن  بِال َكالم
، وإا  ملَ  4 َِ

َها َأا   قَاَل اب ُن . َُت ِلَف َأان ُسُكوتَعَها ملَ  َيُكن  رِضًى، َوَهَذا قَعو ُل َكِترٍي مَن الشُُّيوخِ  تَعتَعَكعلنم  فَعَعلَعيع 
ُسُكوتُعَها رِضًى ِإَذا َعَرَف   ِبَذِلَك شي ئًا َوقيَل َ َا إان ُسُكوَتِك رِضًى : أمنا أنَا فَُّقوُل : لَُثانََة 

َ يُعل اُِمِك النَِّكاَح وإا  ُكن ِ  اَل تَعر ضَ  َفاَل بُدن لِك َأا  تَعُقويل اَل أر َضى، فَِإا   6(النَِّكاحَ ) 5ني 
َسَكَت   بَعع َد َهعَذا َوِهَي َساِمَعة  َغعي عُر َصمناءَ 
َماَء َفَذِلَك اَلزِم  َ َا 7 قَاَل َرِضَي . ُمَتَكلَِّمة  َغعي عُر َبك 

َُرشنَدِة أَا  َيُكواَ : 8َرِضَي اهلُل َعن ُو 
  ضِ ث  القَ )رَِضاَها يف النَِّكاِح ُسُكوتُعَها َويف  الصنَواُب يف امل

 .الَكالمُ 9

                                                                                                                      
 .إليهم: « ز»يف  1
ُتكِ : « ز»يف  2  .َزونج 
 .أرَشَدَها: « ز»يف  3
 .الكالم: « ر»يف  4
 .الَ َترَضا: « ت»، « ز»يف  5
 . «ر»سقط  من  6
 . «ت»سقط  من  7
 .قاَل القاِضي أَبُو َعث ِد اللنوِ : « ر»يف  8

 .الغري: «ز»، ويف  «م»و « ت»و « ر»هكذا يف   9
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ُعَعنِّعُس ِإَذا َزونَجَها أبُوَها -1
ُر امل وال َمو ِضُع السناِدُس، الِثك 

ِلكِ )عَلى رَِوايَِة  1
َ
 2(َعث ِد امل

ِلكِ 
َ
َاِا َعن  َماِلكٍ  2(امل  .ب ِن َعث ِد الرنمح 

 
ت ئرِشان  الرب كر []34] ِفة  اسر ِ ا مسألةث بي ص   [ر  ب ي ن ِكاح 

من  َوثَاِاِو أِ  َجع َفَر ب ِن ُمِغيثٍ ) 
ِر َأا  :  َوقَاَل َرِضَي اللنُو َعن ُو 4( 3 السنَماُع مَن ال ِثك 

َها يف َذلَك للضنرورَِة، َويَعُقوالِا َ َا أو  يَعُقولُُو  ِهَهعا َواَل َحرََا َعَليع  أَا  يَعن ظُعَر السناِمَععاِا إىَل َوج 
ُر َُ  َضرِِ َاَغيع  ا مبَح 

عِر َكَذا، فَِإا  ُكن ِ  رَاِضَيًة فَاصُميِت وإا  ُكن ِ   5 إان ُفالنعاً قَعد  َخطََثِك عَلى َمه 
َر راِضَيٍة فَععتَعَكعلنِمي، فَِإا  َصَمَت   َلَاَمَها وََكعَذِلَك إِا َضِحَك    وإا  َبَك   فَقد  . ُكن ِ  َغيع 

َعاِا : َقاَل بَعع ُضُهم  تَعَنازََع أص َحابُعَنا يف َذلَك فعَ  َها رِضًى، َوبِِو قَاَل َعث ُد الرنمح  اَل َيُكوُا الُثَكاُء ِمنع 
ب ُن َسَلَمةَ 

َها بِالنِّعَكاِح حَتن  تَعتَعَكعلنمَ :  ، َوقَاَل آَخُرواَ 6 أنعنَها اَل تَعر َضى َوبِوِ  1َذلَك رِضًى ِمنع 
2 

                                                                                                                      
 . «ت»سقط  من  1
عثععد الععّرحيم ، وهععَو تصععحيف،  وصععاحُب الروايععة هنععا هععو أبععو العثععاس عثععد :  م»و  «ر»ويف  عثععد الرمحععاا،: « ت» يف 2

 4ا: لسعاا امليعااا : )انظعر . امللك بن عثد الرمحاا الشامي، عرنفو ابن حجر  يف لسانو وصّنفو كتريوا يف قاامة الضعفاء
 (.  241ص 2ا: التاريخ الصغري للثخارك : ) انظر أيضاً و ( 11ص
كثععري طليطلععَة وفقيههععا ،كععاا : " أبععو جعفععر أمحععد بععن ُممععد بععن مغيععث الطليطلععي ، ذَكععَرُه ابععن فرحععوا يف الععديثاا وقععال  3

لعديثاا املعذهب ا:  انعظععر . هعع  419عاملا حافظا أدبيعا، تفقعو بعابن زهعر وابعن أرفعع رأسعو وابعن الفخعار وغعريهم، تعو  سعنة 
والبن مغيث كتب ومؤلفات  قعيِّمة  تداو ا فقهاُء األمصعار يف شعرذ الععامل اإلسعالمي وغربعو ، لععلن أبرزهعا  ( . 42ص 5ا)

ُسعمنى 
عِنُع يف أصول الوثااِو وبياُا َما يف َذلَك من الّدقااو" كتاُب الوثااِو النِذك نونَه ِبِو ابُن تيمية وامل ُعق 

كتب :   انعظعر" ) امل
 (. 83ص 33ا: ورساال وفتاوى ابن تيمية يف الفقو 

 .« ت« »ز« »م»سقط  من  4
 .مبحضرها: « ز»يف  5
أورد الثخارك يف التاريخ الكثري أَساء ثالثة فقهاء أعالم ِمنن  عرفوا ِبذا االسم وكلهم : عثد الرمحاا بن سلمة األندلسي  6

َعاِا بن سلمة اجلمحي القرشي النِذك َسع من عثد اهلل بعن عمعر  (5: )وكلهم من الطثقة األوىل من احملدثني وهم  عثد الرنمح 
َعاِا بن سلمة السلمي ( 2. ) َععاِا بعن سعلمة األسعدك ( 3. )َسعع معن ابعن عمعر َكعذِلك ( من بعِّن سعليم)عثد الرنمح  عثعد الرنمح 

َعاِا بن سلمة. َسع من عتماا وابن مسعود  ااِّ هنا فهو عثد الرمحعاا بعن ُممعد  أما ال عَفعِقعيعُو عثد الرنمح  النِذك يقصُده  اب ُن احل 
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ِسَها  ، إذ  قَعد  ََي عَتمعُِل بَُكاُقَها أا  3أُقولُ  2َوبِوِ  لو  َكاَا أِ  َحعيّعًا ملَ   أن َكِشف  : تَعُقعوَل يف نَعف 
َضاِء  عََّلُة عنَدنَا َفُحِكَم فيها بِإم  َفَة فَعَتث ِكي عنَد َذلَك، َوَقد  َوقَعَع   هِذِه ال َمس  هِذِه الَكش 

َها النَِّكاِح َعَليع 
فَعَتَدبنعر ُه فَعإننعُو ِمن  َخِفعيِّ ال ِعل ِم،  َعن ُو َوقَاَل   ملَ  أر َض بِِو، 5َوَقد  َكاَن   نَعَاَع    4

َها وإا  ملَ  يَعع رِفَاَها َوتَعُجوُز الشنَهاَدُة ِبَذِلَك َعَليع 
َصَها 6 ِمن  ِديَواِا [ َوَهَذا]. ))ِإَذا أث عثَعَتا َشخ 

ِر : ) مِحَُو اللنُو رَ  7قَاَل القعَنازِِعيُّ .  َوثَاِاِو أِ  َجع َفَر  ب ِن ُمِغيٍث َرمِحَُو اللنوُ  ِتئ َذاِا ال ِثك  َوِصَفُة اس 
َها إان ُفالنعًا َخطََثِك عَلى َصَداِذ َكَذا ، َوِصَفُة 8(يف ِنَكاِحَها ُهَو َأا  يَعُقوَل َ َا السناِمَعاِا ِمنع 

ُؤجنلِ 
َلِك ِمَن الشُُّروِط َكَذا وََكَذا،  أَجِل َكَذا، َوأل َتاِمُ  َكَذا  إىَل   9ال عُمعَععجنِل ِمن ُو َكَذا وََكَذا،  َوامل

وإا  ُكعن عِ   ، ُكن ِ  رَاِضَيًة  فَاص ُميت  َولِعيُّعِك ُفاَلا ، فَِإا  [ ز 51 /]   َوَعَقَد َعَلي ِك النَِّكاحَ 
َها، َوأمنعا العتنععيِّعُب َفاَل بُدن َ َا  أا  تَعَتَكلنَم أنعنَها قَعد  َكارَِهًة فَعَتَكلنِمي، فَِإا  َصَمَت   نُعفَِّذ َذلَك َعليع 

ِر الشُُّروِط َ َا إذ  ِهَي ِمنا يَعتَعَطونُع ِِبَا الانو ُا، وَ  عتَعغ ىَن َعن  ذِك  َلو   َرِضعَي   بِالنَِّكاِح،  َوقَعد   ُيس 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                
ُطَعععرِّف ، كععاا حافظععاً للمسععاال داريعععاً بالفعععتوى 

سععار إىَل . بععن سععلمة األنصععارك مععن فقهععاِء طليطلععة املرمععوقني ، ُيكععىن أبععا امل
ترمجعععة  327ص5ا)يف الصعععلة ترمجتعععو . هعععع 425هعععع ، ومولعععده سعععنة 478َبط لعيَععععوس فتعععويف ِِبَعععا فجعععًّة يف صعععفر معععن سعععنة 

 (.       825ص4ا)وترتيب املدارك ( 732رقم
 .تتكلمي: « ت»يف  1
 .ِبِو : « ز»يف  2
 . نقول: « ت»، « ر»يف  3
 .َوِهَي قَعد  َكاَن   : « ر»يف  4
 .ترغب: « ت»، « ز»يف  5
 .ملَ  يع عرِفَا َهل  : « ت»يف  6
مرواا األنصارك القنازعي املالكي، تصدنر لإلقراِء والفقو ِبقرطثعة ، وروى عنعو عامل األندلس أبو املطرف عثد الرمحاِا بن  7

و سعري ( 5211ص 3ا: ) انظر ترمجتعو يف تعذكرة احلفعا . ]هع453ُممد بن عتاب وابن عثد الرب وغري ا ، ووفاتو سنة 
 (.342ص 57ا)أعالم النثالء 

 . «ز»َما بنَي القوسني سقط من  8
ُؤخن : « ر»يف  9

 .روامل
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ِإَذا : حلَااِّ قاَل الَقاِضي أَبُو َعث ِد اللنِو ب ُن ا. ]1((َكاَن   َععَلى الشنر ِط ملَ   جَيُِا النَِّكاُح 
تَعو قَعَرتِ  اس 

، فَِإا  َكاَن    2 ُر وََكاَن   قَاِعَدًة فَقاَم   أو  قَااَمًة فَعَقعَعَدت  أو قَاَم   َفَذَهَث   ال ِثك 
َهَب  قَااَِمًة َفَجَلَس   فَعُهَو  رِضًى، وإا  َكاَن   َجاِلَسًة فَعَقام   فَعُهَو رِضًى إالن  َأا  تُقوَم فَععَتذ 

يف َدارَِها، َولَيَس َذلَك رِضًى إالن  َأا  َيُكوَا لِعثَعَقعاِء َمن  يف الثي  ِمَن السناِمِعنَي  َوتَعُكواَ 
َياَء يف الصنَداِذ فَعَيُكوُا ِقياُمَها  َقعو ا يف الثي  ِلطَعَععاٍم أو  لِعَكعت ِب أش  ِِهم  مع ىَن، ِمت َل أا  يَعثع  وَغري 

 .3[   يف َغري ِ َدارَِها َفَذَهَث   َوَخَرَج   فَعُهَو رَِضىوإا  َكانَ . َوَذَهابُعَها رَِضى

 
ر  الوت ي لِيرِستر ب ي و ِشيِةز نـِقرد ِها  نر ِكاِن ِعيرنا، []91] ِبن  ل لرـب كر  شِ ي در

أ  ِأِحدا،   [ِولِيرِس ِلِ ا أنر تـ وِك ِ  عِلى قـِبرا 
ِر النيِت لَي َس   يف والَيٍَة ِاع عَلم  أننعُو اَل جَيُو : َوقعاَل رضي اهلل َعن وُ  َفَع إىَل الِثك  ُز أا  يُد 

َعا َذلَك إىَل السُّل طَاِا يُعوَكِّ  َل َععَلى قَعث ِضِو أَحداً، َوإَّنن ُدَها إا  َكاَا َععي عنعاً َواَل جَيُوُز أا  تُعوَكِّ ُل َمن  نَعق 
عَاِك َ َا بِِو َجَهازاً  عِثُضُو َوَيش  َضَر ال. يَعق  ِد وإا  أح  انو ُا َوالَويلُّ ُشُهودًا ُعُدواًل َواش اَى َ َا بِالنعنق 

 ، ، قاَلُو َماِلك  َويَعث عرَأُ َجَهازًا أَماَمُهم  َوأد َخعُلوُه بَعي عتَعَها النِذك يَعث ععتَعنِعي فِعيِو َزو ُجَها ِِبَا َفَذِلَك َجااِا 
4 

َها عَ . الانو ُا ِمن وُ  َر أ  ِبَذِلَك َوإا  َكاَا أَماَم بَعيِّعَنٍة، وََكاَا َ َا الِقعَياُم وإا  َدَفَع الانو ُا إلَعيع  ي نًا ملَ  يَعثع 
تُعَها َمَعُو ِمت َل السنَنِة َوِهَي َساِكَنة  َغي عُر طَالِعَثٍة بِِو َفاَل قِعَياَم  َ َا بِِو، َعلي ِو  أبَعدًا إالن أا  َيطُوَل َمك 

ُعَدوننَِة،
َهُب امل ُخُل  َوَهَذا َمذ  ُعَدوننَعِة يف النِذك يُعَاوُِّا اب عنَعتَعُو فَعَيد 

َوَذِلَك أان اب َن الَقاِسِم قَاَل يف امل
َر إَذا :  ِِبَا الانو ُا  مُثن يُعَفارِقُعَها قَعث َل أا  يَعَمعسنَها  فَعَلي َس ِلألِب أا  يُعَاوَِّجَها َكَما يُعَاوُِّا الِثك 

                                                                                                                      
 . « ت»َما بنَي القوسني املادوجني سقط من  1
  .أرادت الَوقار واالستعفاف لنفسها 2
 . «ر»َما بعني املعقوفَتني زيادة من  3
 .وبرئ: « ز»يف  4
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َوأَرى العسنعنَعَة طُوَل إقَاَمٍة فَعَتَدبنعر َها ِمن  َوثَاِاِو اب نِ : قَاَل .  1طَاَل   إقَاَمتُعَها َمَعوُ 
َعث ِد الَغُفورِ  2

3 . 

 
ِ ا ؟ []91]  [الم تِـِاو ِجة  قـِبرِ  البـ ل وو  ِهـ ر ِتر      ِ ا تـ و ب ِي ِعنـر

ُسِئل ُ  َعن  َخالٍ : َوقَاَل َرِضَي اللنُو عن وُ 
ُر  5ِتوِ َزونَا بِن َ  أُخ   4 قَعث َل الُثلوِغ َوِهَي َغيع 

َوُهَو لَي َس  ِبَوِصيٍّ َواَل َحاِضرٍ   ُُم َتاَجةٍ 
مُثن تُعُويفَِّ الانو ُا، َهل  َترِثُُو ؟ فَّفع تَعي ُ  بِّنعنَها َترِثُُو َكَما   6

ت ُو ال َمر أُة َوُهَو ِمَن النَِّكاِح إان َهَذا النَِّكاَح َكِنَكاٍح َعَقدَ  7(يف نَعف ِسي)َلو  َزونَجَها َويلٌّ، َوقُعل ُ  
تَعَلِف ِفيِو،  مُثن جَتَاَري  ُ  ُخ 

اَلَة َمَع  8امل َس 
ٍد فَعَرأى َذلكَ  9(ال َقاِضي أِ  الَولِيدِ )امل َوألنعنَها . ب ِن ُرش 

َد النَِّكاحِ  َقِطُع ِمريَاثُعَها إالن بَِيِقنٍي، َولَي َس ُحُضوُر األِخ َعق  ِد  َوألنعنَها َزو َجة  فاَل يَعنع  َورَِضاُه بَِعق 
َاِل ِإَذا ملَ  يَعتَعَولن  َد 10(ُهوَ )اع  ٍء، )ال َعق  َا يُعرَاُد أا  يَعتَعَوىلن ال َويلُّ  11(عُحُضورُُه َكَغي َثِتوِ [عفَع]ِبَشي  ؛ إَّنن

                                                                                                                      
 .إقَاَمعتُعُو معَها: « ر»يف  1
 . «ز»سقط  من  2
اضعيها ، روى بقرطثعة َععن  أ  عمعر قلعي  وقأُهَو أبو القاسعم خلعف بعن مسعلمة بعن عثعد الغفعور، فقيعو حعافظ، معن أهعل  3

بن ا ندك وأ  عثد اهلل بن العطار ، وأخذ عنهما كتاب الوثااو من تّليفهما ، ولو كتاب عظيم الفااعدة يف الفقعو يف حنعو 
؛ العععععععديثاا املعععععععذهب ( 511ص5ا)انععععععععظر ترمجتعععععععو يف الصعععععععلة " . االسعععععععتغناء يف آداب القضعععععععاء"َخسعععععععني جعععععععاءا َسعععععععاه 

 (.482ص 4ا)ليل ؛ مواهب اجل( 553ص5ا)
 .رجلٍ : « ت»يف  4
 .ابنة أخيو: « ت»يف  5
 .حاضن: « ت»، « ز»يف  6

 
 . «ت»سقط  من  7
 .جلارية: « ت»يف  8
 . «ت»و « ز»سقط  من  9
 . «ت»سقط  من  10
 . «ت»سقط  من  11
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مَ 1 َد أو  يُعَقدِّ الَعق 
الِفِو  2 ِتخ  رُُه ِبَغري ِ اس  رَُه، َوأمنا أا  يَعتَعَوىلن َغيع   -َحاِضراً  3(ُهوَ ) َوإا  َكااَ -َغيع 
 .فَعُهَو َكَعَدِموِ 

 
َ ر وف  ِط قز ِتِ ن  ِمورت  الم طِل    []92] ِديرن  ب ِشأن   أِلةث ب ي ِتِاار ب  ِعقر  [مسر

ُد أننعُو 4وَذَر ُسِئل ُ  ِمن  شُ : قَاَل َرِضَي اللنُو َعن ُو  َعن  َرُجٍل طَلنَو َزو َجَتُو َوتَعَضمنَن ال َعق 
َر أُة َعق داً آَخَر أان الطنالَذ َكاَا يف َمَرٍض ُمتنِصٍل طَلنَقَها 

يف َحاِل ِصحنٍة فَعلَعمنا تُعُوفِّعَي أث عَثَتِ  امل
َجاِورَِة لعَوُ . ِبَوفَاتِوِ 

ُ
َو ِضعِع َوغ ريِِه ِمَن الِثاَلِد امل

ِل امل َوأننُو  ،َوثَعَثَ  الَعق ُد األونُل ِبُشُهوٍد َكِتريٍَة ِمن  أه 
دِ  5(َوَماِشعيعاً )يَعَتَصرنُف رَاِكثًا  َ النناس ِ ، فَعّف عتَعي ُ  بِإع َماِل َعق  َوََي ُكُم بَعني 

ِة إَذا ملَ  َيُكن   6 الصِّحن
َر أِة فِعيِو َدف ع ، َومبِت ِل َذلَك أَفع ََت اب ُن العونادِ 

َيُكن  ِعن َد امل
رُُه  يف َرَمَضاَا َسَنَة َثَاٍا  7 َوَغيع 

 .َوََخ ِسمااَةٍ 

 

أِلةث ب ي ِدِواع ي س ق وط  ِحِاانِة  الِجدوا  أور قـ ب وت ِ ا []93]  [مسر
 

                                                                                                                      
 .ِإَذا ملَ  يتوىل ُهَو العقد: « ز»يف  1
 .يُقيم:  « ت»يف  2
 . «ت»سقط  من  3
ناهعة املشعتاذ، ا )، وهو بشرذ جياا وقثالة بياسة «احلصن العظيم»ندلس الشهرية، وصفو املقدسي بمن حصوا األ 4
 (.119، ص 2
 . «ت»سقط  من  5
 .عمل: « ز»يف  6

املععروف بعابن الععواد ، أحعد كثعار فقهعاء قرطثعة ومفععتيها يف وقععتو يف اععرب ( أبو الوليد)هشام بن أمحد بن سعيد القرطيب  7
تويف بقرطثَة سعنة . تعَفعقنعو بّ  جعفر بن رزذ وابن الطالع وغري ا من القرطثيني. حلفظ للحديث والفقو واالتقعاا والعلم وا

 259-257ص)و الغنيعة ( 5439ترمجة رقعم 159-158ص2ا)لو ترمجة يف الصلة . هع 412ومولده يف . هع 129
 (.515ص3ا)، وأزهار الرياض (93ترمجة رقم
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ُة َمَع األُمِّ َساِكَنًة يف َداٍر َواِحَدٍة َوتَعَاونَجِ  األمُّ : قَاَل َرِضَي اللنُو َعن ُو  دن ِإَذا َكاَن   اجلَ 
َذ َحِفعيِدَها َوأََب أبُوُه ِمن  َذل ، فَّرَاَدِت اجَلدنُة أخ  َناَها َمَع بِعن عِتَها ؟ نَعَاَل   ِل ُسك  َك ِمن  أج 

عُنو  َناَها َمَع ابع نَعِتَها، َوُهَو قَعو ُل سح  ِقطَُها ُسك  ِة احلَاِضَنِة احَلَضانََة َواَل ُيس  . 1اَ فَّف عتَعي ُ  بِّان لِل َجدن
َويف رَِوايَِة قر ُعوَس . ا َساِقطَة  َوأَفع ََت ال َفِقيُو أبُو الَولِعيعِد ب ُن الععوناِد بِّان َحَضانَعتَعهَ 

َعن  َماِلٍك َما 2
 .يَُدلُّ َعلي ِو، َوِِبَا أَفع ََت اب ُن العونادِ 

 
ي ب ي الج ررِحة  ال واب ِتة  ِعـلِـيرـأ  []44]  [ب ي اإلعرِشار   ِلى الرِقاض 

ُعر َحعِة العتنابِعتَعِة عليِو، ألننعُو إليِو  اإِلع َذارُ ال َقاِضي اَل يَعِصع ُّ : قَاَل َرِضَي الّلُو َعن ُو  يف اجل 
َها، َوَذِلَك ُكعلُُّو ُجر َحة   3إَذا  طعَلَعَب اإِلع عَذاَر َكاَا طَلعَعثاً  ِعُطنِة ال عَقَضاِء َوإرَاَدًة َ َا  َوِحر صًا َعليع 

عتَعع ِمُل عَلى عَ » : قَاَل  ص فِعيِو،  ألان َرُسوَل اهلِل  ، َفاَل  يَعُجوُز  4«َمِلَنا َمن  أرَاَدهُ إننا اَل نَعس 
تَعع َمَل بَِن ِّ احَلِديثِ  قَاَل القاِضي اَل بُدن أا  يُعع ِذَر إيَلن ألينِّ إا   5فَإَذا. َأا  ُيس 

ملَ  يُعع َذر  إيَلن،  6
إيَلن، َوُعاِل ُ  َعِن الَقَضاِء َسَقَط   َشَهاَديت، َوثَعَثَتِ  اجلُر َحُة يف  َذايت 
ُر َحِة قَعد  ، قِعيَل 7  َلُو بِاجل 

                                                                                                                      
، قاضي إفريقية املشهور ، أخذ العلم بالقريواا ( أبو سعيد امللقب بسحنوا) سعيد بن حثيب التنوخي عثد السالم بن  1

َسع من ابن القاسم وابن وهب وأشهب وابعن عثعد احلكعم وغعريهم ، صعنف . ها ، َوَلُو رحلة إىَل مصر واحلجاز ُيَعن  مشا
هعععع  وصععلى عليعععو األمعععري ُممعععد بعععن 242شععهر رجعععب سعععنة املدونععة أخعععذاً َععععن  ابعععن القاسععم، وكانععع  وفاتعععو بعععالقريواا صعععدر 

َهعععا . ] األغلعععب  ، وطثقعععات ( 512ص)، العععديثاا املعععذهب ( 181ص2ا)ترتيعععب املعععدارك : ترمجتعععو يف مظعععاا خمتلفعععة ِمنع 
 [.  وغريها ( 49-47ص) ، املرقثة العليا ( 525ص)علماء إفريقية أل  العرب 

نصعور التقفعى روى ععن مالعك وابعن جعريج قعال بعن يعونس يف روايتعو نظعر قرعوس  بن العثاس بن قرععوس  بعن عثيعد بعن م 2
 (. 473، ص4لساا امليااا، ا: انظر) تويف باألندلس سنة عشرين ومااتني

 .طَالِثعاً : « ز»يف  3
 (.   577ص  2ا )رواه ابن سالمة القضاعي يف مسنده  4
 .فَِإا  : « ت»يف  5
 . «ز»سقط  من  6
 .حَة يف ذاتِووثثنَ  اجلر : « ز»يف  7
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ِم، أِلان َذلَك َحوٌّ ِمن  ُحُقوِذ اهلِل تَعَعاىَل، َواإلع َذاُر يف َذلَك  ك  َوَجَثِ  الُعا َلُة َوالتنِّخرُي َعِن احلُ 
ِلِمنيَ  ُس 

َعا ُهَو َحوٌّ يُط َلُب ِمن  مَجَاَعِة امل  .1هِ َوإَذا َكاَا اإلع َذاُر َكذِلَك َسَقَط لِعتَعَعذُّرِ ، إَّنن

العُعا لَعَة قَعد  َوَجَث   أع ِذُروا إيَلن فِعيَما ثَعَثَ  ِمَن اجلُر َحِة إان  3كيفَ   2لَ افَإا  ق
قِ   ،َلُو الشُُّهودُ  يع َذَر  إلَعي عِو َوَجَب أا  ُيَسمن َر إلَعي عِو ،فَإَذا أُ َطَها، فَقد  َُي َتَمُل ِحعيَنِئٍذ أا  يُعع ذَ ألس 

عِسعِو فَالسُّل طَاُا خُمَعيعنر  فِعيِو إا  رََأى فَِإا  َجرنَحُهم  َوأس   ُر َحَة النعيِت ثَعَثَت   يف نَعف   [ز  51 /] َقَط اجل 
مَ  أا  يُعِعيَدُه إىَل ال َقَضاِء أَعاَدُه، وإا   َم، َوقَعد  َُي َتَمُل أا  يُعَقاَل اَل َسعِثيَل  َرأى أا  يُعَقدِّ رَُه َقدن َغيع 

عِمينةِ 4َلكَ  إىَل َتس 
الشُُّهوِد َلَك، َوَما ذََكر تَوُ  5

َهُد،  6 َها أش  عَنا ِمنع  ِمن  ُسُقوِط َشَهاَدِتَك َفَما عِلم 
َثل ، َوال َقاِضي إَذا قَاَل يف جَت رِيِ  ال َقاِضي َا ملَ  تُعق  َا قُِثَل   َوُرمبن َهُد، فَعُرمبن َشِهَد ِعن ِدك : أش 

رِيِ  َويف السِّعرِّ ِعن َد َشاِهَداِا اَل ُأََسِّيِهَما فَعَلُو َذلَك َععَلى َما أ صنل َناُه يف تَعر ِك اإلع َذاِر َوالتنج 
َثُل َذلَك الرنُجُل  الَقاِضي َجااِا  وََكعَذِلَك َلو  َجَعَل َرُجاًل يف السِّرِّ يُعع ِلُمُو ِِبُر َحةِ  الشُُّهوِد، َوالَ يَعق 

َُجرنحُ اإالن 
، َوالَقاِضي امل ِ، َفَذِلَك َجااِا  ِو َكَما ُهَو يف الشنَهاَدةِ  ث عنَعني  ِعن َدُه َععَلى َهَذا الَوج 

ألننُو  7
َهَد ِعن َدُه ِِبَا، َفاَل إع َذاَر يف   ِعل م  ََي ُصعُل َلُو َكَما َلو  اطنعَلَع ُهوَ  عِسعِِو ُدوَا أا  ُيش  ِِبُر َحِة نَعف 

 .َهَذا

َوَجَب فِعيِو اإلع َذاُر  يف احلُُقوِذ ألننُو يف ُخطنِة َوَلو  َشِهَد الشناِهَداِا َععَلى ال َععالَنَِيِة لَ 
َعا َكعَتث عُتُو ِععن عَد َتذ ِكرَ . الَقَضاءِ   .ِععن عَد الننازَِلِة تَعن اُِل َوبِاهلِل التنعو فيوُ  توفَعَتَدبنعر  َذِلَك ُكعلنُو، فإَّنن

                                                                                                                      
 .بِعتَععذره: « ز»يف  1

 .قال: «ز»يف   2
 .كما أثثتنا" كيف"، ولعلها لفظة كلمة غري واضحة الرسم يف كل النسخ  3
 . «ز»سقط  من  4
 .تسليمة: « ز»يف  5
 .ذكرت: « ز»يف  6
 .الشاهد: « ز»يف  7
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ِناِها ِمِن أم ِ ا[]41] ق ط  ِحِاانِِة الِجدوا  ؟  ِزِواج  أ م  الِمحرا ون  ِوس كر  [ِه ر ي سر
َها ابن ، . َوقَعَع   بُِقر طُثَعةَ  رَأَتَُو َوَلُو ِمنع  َجَواُبَك َرِضَي اهلُل َععن عَك يف َرُجٍل طَلنَو ام 

ِة أم  الَ . َوتَعَاونَج   َوِهَي َساكِعَنة  َمَع أُمَِّها يف َداٍر َواِحَدةٍ  دن ُقُط َحَضانَُة اجلَ  ؟  َفَجاَوَب  َهل  َتس 
ُر َعلى َما َوَصف َ   َفاَل َحَضانََة : اب ُن العونادِ  قَعرَأُت السُّؤاَل َوَوقَعف ُ  َععلَعي عِو، إَذا َكاَا األم 

َناَها َمَع ابع َنِتَها َوَزو ِجعَها،  ِل ُسك  ِة ِمن  أج  ُهورَُة َعن  َماِلٍك َوأص َحابِِو [وَ ]لِل َجدن َش 
ِهَي الرَِّوايَُة امل

 . ُهُم اهللُ تَعَعاىَل، َوِِبَا ال َعَملُ َرمِحَ 

ِم، عُنوَا ال ُمتَعَقدِّ رُُه فيَها بَِقو ِل َسح  : مُثن َلمنا بَعَلَغ اب َن العوناِد َذِلَك َكتَعبَ  َوَجاَوَب َغعيع 
َا تك: اللنوُ  قَاَل َماِلك  َرمِحَعوُ : َوَوَقَع يف ََسَاِع قر ُعوِس ب ِن الَعثناِس التنعَقِفيِّ َعن  َماِلٍك   واُ إَّنن
َها ِة ِإَذا ملَ  تَُّو َمَع ابع َنِتَها وََكاَن   بَااَِنًة َعنع  قَاَل اب ُن الشنعَقاذِ . احَلَضانَُة لِل َجدن

 .ِهَي َجيَِّدة  :  1

ُوناِز ِمت ُل َما ذََكرَُه قر ُعوُس َعن ُو، وَكاَا الشُُّيوُخ رَ 
َاِلٍك يف ِكَتاِب اب ِن امل

مِحَُهُم اهللُ ووَقَعِ مل
َهُثوَا إىَل أا  يُعَفسُِّروا قَعو َل َمالٍك  بَعع َضُو بِثَعع ٍض،  يُعَفسُِّروَا ال ُمَدوننََة مبَا َرَواُه قر ُعوُس ويَذ 
عُنوٍا ِمن  ِخاَلِف َذلَك،  َهِب إالن  أَان َما َرَواُه اب ُن َحعثِعيعٍب َعن  سح  َذ 

َوالَ ِخالَف يف َهعَذا يِف امل
ُلغ ُو قَعو ُل َماِلكٍ َوَلعَ  عُنوَا ملَ  يَعثع   .لن سح 

ِبةث ل ِعارل أ  عِلى الِفورر  []41]   [قـ ب وت  الج ررِحة  عِلى الِقاضي م وج 
عَمعَد ال َمعع ُروُف بِاب ِن ال عَععوناِد َرضِ  ُعَشعاَوُر اإِلَمعاُم أَبُو ال َولِيِد ِهَشاُم ب ُن َأح 

َي أَفع ََت ال َفِقيُو امل
طَ  2(عليوِ )َعن ُو يف قَاٍض ثَعثَعتَع    الّلوُ  َوالِِو ؟ 3 ِعن َدُه ُععُقود  تعََتَضمنُن ُسخ   أح 

َقُو َوَوقَعف ُ  َععَلى َذِلَك ُكعلِِّو، َوِمن  أو َكِد   قَعرَأُت السَُّؤاَل َوال ُعُقوَد ال َمن ُصوَصَة فَعو 
ُعتَعَععيّعَنِة الالنزَِمِة العتعنع ِجيعُل بِ 

عِلِمنَي الُفُروِض امل اَلِم َوال ُمس  َعا ِل ال َقاِضي ال َمذ ُكوِر َوإرَاَحِة ِديِن اإلس 
                                                                                                                      

 (.221كتاب الصلة، ص : نظرا)هو عثد اهلل بن سعيد بن عثد اهلل األموك، املعروف بابن الشقاذ،  1
 . «ز»سقط  من  2

 .سخطة: «ز»ويف : «م»هكذا يف   3
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َوا ِِم  ِمن  أع َظِم الشنعرِّ وال َعاِر يف  ذاءِ ِمن ُو، فَعثَعَقاُقُه ََي ُكُم يف ِديِن اهلِل تَعَعاىَل وإب عِلِمنَي َوأم  ال ُمس 
عٍد َصلنى ا اَلِم َوَشرِيَعِة ُُمَعمن تَعر َعاُه ديِن اإلس  ُر ِمنن  اس  هلُل َعلي ِو  َوَسلنَم، َفاَل  َيَِلُّ ِلَمن  بَِيِدِه األم 

رِِه ِمنن   َمُ  يف أم  ٍ َواَل َيس  رَُكُو َطر َفَة َعني  ِلِمنَي أا  يَعتع  َر ال ُمس  َواَل يَعتنعِقي اهلَل َوالَ  1[]   اهلُل أم 
ِلإلس المِ  2يُناِص ُ 

ِلِمنَ  3 َوَما ذََكر َت ِمَن اإلع َذاِر إلَعي عِو بَاِطعل  اَل يُعل تَعَفُ  إلَعي عِو، َوإننُو . َواَل لِل ُمس 
ي عِو عََط ب  َجِليل  َوَحَدث  َعِظيم  يف ِديِن اهلِل أا  يُعتَعَقونَل بِاإلع َذاِر  يف ِمت عِل َهَذا، فَإننا هلِل َوإننا إلَع

4رَاِجُعوَا َععَلى تَعغ ِيرِي ُسعُا 
ِشُف اإل  اَلِم  َوتَعث ِديِل َمَعانِيَها فَإىَل اهلِل العتنَشكِّي، فَعُهَو ال َمو ىَل َيك  س 

 .َعِظيَم ال ثَعل َوى

ِتَفاَضِتَها َوَما ذََكر َت أي ضًا ِمن  إثع َثاتِِو ال َعَداَلَة َمَع ثَعَثاِت اجلُر َحة َعلي ِو َواس 
ر  اَل  5 أم 

ُر َحُة  َع ُموُل ِِبَا عَلى أان َعا َل َهَذا الَقاِضي ال َمذ ُكوِر َواِجب  يف بَاِب  يُعل تَعَفُ  إلَعي عِو، فَاجل 
ِهَي امل
و َطةِ  اَلِم، َواحلَ  الننَظِر ِلِديِن اإلس 
ُر أا   6 َفاِذ َعلي ِهم  لِعَيَسَع ِلَمن  بِيَعِدِه األم  ِلِو َواإلش  [ الَ ]أِله 

َِتِو، قاَلُو ِهَشاُم اب ُن أمح َدَ  فِعيوِ  7يَعتَعَردنَد يف َذلَك َواَل  يَعتَعَوااَ  ِفيِو ِبَرمح   .َواهللُ َويلُّ التعنو 

ِعةز مِن الِوقِائ ن  [ ]47] ِ ِد ب ي ِوقـر ِتشر أِلةث ب ي ِمفرق ودز أقـرِبِت عقردث ِأنوأ  اسر  مسر
ينز أقـرِبِت ِعقردث آِخر  ِأنوأ  ِحيٌّ يـ ررِزق    [ب ي ح 

َّلة  ُسعِئَل عنَها الَقاِضي ال   َااِّ مس  ُد ب ُن أمح ََد ب ُن احل  َفعِقعيُو اإلَماُم أَبُو َعث ِد اللنعِو ُُمَمن
عَتشَهَد بِعَقعتَعن َدةَ : َوِهيَ  َتِفعيعِض أننُو اس  ُس 

َرُجل  ُشعِهَد بِالسنَماِع ال َفاِشي امل
َعق ٍد [ يف ]، َوثَعَثَ  8

                                                                                                                      
 .فراغ يف األصل بقدر كلمة  1
 .والَ يصُل ُ : « ز»، ويف « م»هكذا يف   2
 .باإلسالم: « ز»يف  3
عتُعتِعَر ِبِو  4 ، وهَو ُكلُّ َما اس   (.    «سا» مادة : اللساا ) السُّتُعُر مجع  مفرُده ِستع ر 
 (. 251ص5ا: )انظر خمتار الصحاح . أك  ُذيوُع خربها ، من فاَض اعرب واستفاض إذا انتشر 5
ِتياطُ : احَلو َطُة واحلَي َطُة  6  (.   «حوط » مادة : اللساا ) انظر  للشيِء، االح 
ِر   7  .ُتاَوَا فِعيعِو وَقصنر: َتواََّن يف األم 
هعععع  الواقععععُة النعععيِت قُتعععل فيهعععا معععن 154نعععدلس معععن عمعععل سرقسعععطة، وِبعععا وقعععع   سعععنة يُقعععال َ َعععا أَي ععععضاً َكتنعععدة ، مدينعععة باأل 8
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َكرِ [ عم  ]آَخَر أنعنُهع تِِو اآلَا؟، أو   َهل  َُي َكمُ . رأَو ُه يف ال َعس  ُقوِد؟ أم  َهل  َُي َكُم مبَو  ِم ال َمف  لَعُو حِبُك 
ُم يف نَعَفَقِة الانو َجِة ؟ ُتُو ؟ َوَما احُلك  ُقوِد ؟ َوَهل  َترِثُُو أخ   َهل  يُعَعمنُر َكال َمف 

ََّجاَب َرِضَي اهلُل َعن ُو   ِا َعاِء ال  : فَع َقُو، تّمنعلُ  السُّعؤاَل َوَععق َدك  االس  ِ فَعو  ُمعن عَتَسَخني 
ُد مبَو ِت الرنُجِل يف  َدي ِن ال َععق  تِِو َعَلى السنَماِع، َويَرِثُوُ والنِذك َيِص ُّ ِمَن ال عَععق    تَارِيِخ ثُعُثوِت َمو 

َياءُ  [ز  57/] َمِئٍذ، َوَرثَعُتُو األح  ِتِو ِمرياثَعَها فِعيعِو، َواَل َُي كَ  يَعو  تِِو اآلَا،ويَِرُث َوَرثَُة أخ  َواَل  ُم مبَو 
تَعوَ 
ُ
تِِو، َوِهَي يف َذلَك َكامل ُقوُد، َولَي َس ِلَاو َجِتِو نَعَفَقة  يف َماِلِو بَعع َد َمو  َف 

َها يُعَعمنُر َكَما يُعَعمنُر امل  ن َعنع 
 .َزو ُجَها وباللنِو التنعو فيوُ 

قو []48]  ت ح  ٍِِراِمةز اسر ر   أِلةث ب ي تـِقرد ير  ِقدر  [تر عِلى رِج  ز مسر
عِشعي قَاَل َرِضَي الّلُو َعن ُو يف َرُجٍل كاَا يَعم 
فَعاَاَحعَمع    3(قُعر طُعثَعةَ )يف قَعن عطَعرَِة  2بِعَرَمعَكعةٍ  1

الرنُجُل  ِبَقعث عَضٍة  4َرُجاًل  فَعنَعطَعَحعَها
، فَعَّفع ََت اب ُن الطن 5 َّا  تُعَقعون  6عِ الن لَعُو فَعَاِجعَرت  َم العرنَمعَكعُة فَعيَعغ عَرُم بِع

َوأَفع ََت اب ُن رِز ذٍ . النِذك َضعَربَعَها ُعُشَر ِقيَمِتَها
ٍر مُثن تُعَقونَم بَعع َد َأا   7 َّا  تُعَقعونَم َصِحَيَحًة بِغَعرِي َزج  ِب

 ِ َ ال ِقيَمتَعني  َّ اب ُن الطن . ُزِجَرت  فَعيَعغ َرُم َما بَعني  َط يَ عالن َوأخ  اُه َواع تَعَرَف ِبَذِلَك وََكاَنِ  الرنَمَكُة ِع يف فُععتع 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                
املسععلمني حنععو عشععرين ألفععاً كلهععم مععن  املتطوعععة، ومل يقتععل مععن عسععكر املععرابطني أحععد ، وََكانَعع  القيععادة لألمععري إبععراهيم بععن 

 . 71ص: ، فهرس ابن عطية ( 352ص 4ا: )معجم الثلداا : يوسف بن تاشفني، انظر 
 .يّيت: « ر»يف  1
عِل ، معّرب عن الفارسية اَل َفَرُس َوال رب  :  الرنَمَكُة  2 نَعُة النيِت تُعتنَخعُذ لِلعننس   (.رمك : اللساا، مادة .) َذو 
 . «م»سقط  من  3
 .فناطحها: « ز»و « م»يف  4
 .بقثطا: « ز»يف  5
َهعا كتععاب . َمعو ىَل ُممعد بعن َيعب الثكععركاملععروف بععابن الطنعالنع ،  ،أبعو عثعد اهلل ُممعد بعن فعرا 6 قعرطيب ،لعو كتعب مفيعدة ِمنع 

أخذ عنو ابُن احلاا وأبو علي الصديف وهشعام بعن . أحكام الّنيب عليو السالم ، وكتاب الشروط، واجلامع يف الفروع وغريها
 :ة امللعععتمس ، وبغيععع( 5239رقعععمترمجعععة  134ص5ا: )انظعععر الصعععلة . . هعععع497تعععويف ِبقرطثععععة سعععنة . أمحعععد وغعععريهم

 (.217ترمجة رقم  512ص5ا)
 .ابن زرقوا: « ز»يف  7
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َّا  يُعغ َرَم ِلَصاِحِثَها أَر بَعَعًة، َوأَفع ََت اب ُن رِز ذٍ  َّر بَِعنَي فََّفع ََت ِب قَعد  قُعوَِّم   ِب
ِ َوُهَو  1 َ الِقيَمتَعني  مبَا بَعني 

 .2َأَص ُّ ِإا  َشاَء اهللُ تَعَعاىَل 

 

 ا انـرِقطِِعت  الس كوة  الرِقد يِمة  بي م ِعاِلِجة  الد ي ون     ِ []49]
كوةث ِجد يداث   [وِحلوتر ِمِحلوِ ا س 

 
إَذا َكاَا  لِلرنُجِل َععَلى الرنُجِل َدرَاِهُم فَعُقِطَع   تِل َك السِّكنُة : قَاَل َرِضَي الّلُو َعن ُو 

عثِع َوانَِنا َعنِ اب ِن َجاِبٍر َفِقيِو ِإش  ثَعَرين بَعع ُض ِإخ  َّخ  َّلة  بُِقر طَُثَة أَيناَم :  يعِلَيَة قَالَ َف نَعاََل   َهِذِه املس 
ُد ب ُن َععتناٍب َحيٌّ َوَمن  َمَعُو ِمَن الُفعَقعَهعاءِ  َكاِم َوُُممن ُة اب ِن  ،َنَظرِك ِفيَها يف األح  فَانع َقَطَع   ِسكن

َورٍ ) (َجه 
ِدَث     3 ِبُدُخوِل اب ِن َعثناٍد َوُأح 

رى، فََّفع ََت ال ُفَقَهاُء أننعُو لَي َس ِلَصِاِحِب ِسكنعة   ُأخ   4
َة  ال َقِدميَةَ  ي ِن  إالن السِّكن َّا  يُعر َجَع يف   ،الدن َوأَفع ََت اب ُن َععتناٍب  ِب

َذِلَك إىَل ِقيَمِة  السِّكنِة  5
ّ ُخذَ  َهِب َوَي َق طُوَعِة ِمَن الذن

ي نِ  امل َصاِحُب الدن
َوأَر َسَل إيَلن اب ُن : قَاَل . ذنَهبِ ال ِقعيَمَة ِمَن ال 6

َّلةَ  ُكم   ِِبَا َواَل : َوقَاَل يل َععتناٍب  فَعنَعَهض ُ  إلَعي عِو  َفذََكَر املس  َواَك فَاح  الصنَواُب ِفيَها فَعتع 
َها  .َأو  حَن َو َهَذا َمَن ال َكالمِ   7ُُتَاِلف 

 

                                                                                                                      
 .ابن زرقوا: « ز»يف  1
 . «ر»زيادة من  2
 . «ز»سقط  من  3
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َز م نر أررضز قـِِبِا ِ [ ]12]   ا م ِعاِوِضة، ق مو ِمنر بـِِنى ب ي ج ار
ِقاقث ب ي ِجم ين  األررض   ت حر  [ِطِرِأ اسر

َقاذِ ]  ِتح  ِإَذا َدَفَع الرنُجُل أر ضعًا إىَل َرُجٍل يف :  قَاَل َرِضَي الّلُو َعن ُو :  1[ِمَن االس 
أَر ٍض قَعَثَضَها ُمَعاَوَضةً 
فَعثَعىَن أَحُدُ َا يف بَعع ضِ  2

َصاِحِثِو مُثن َطَرأَ  األر ِض النيِت قَعَثَضَها ِمن   3
َقاذ   ِتح  اس 
يِع األر ِض النيِت قَعَثَضَها َصاِحعُثُو ِعَوضًا َعِن األر ِض النيِت بَعىَن  4 يف مجَِ

ِفيعَها ؟   5
َواُب يف َذِلَك أان ال َمو ِضَع النِذك بَعىَن فِعيِو ِمَن األر ِض قَعد  فَاَت ِبَذاتِِو قَعِلياًل َكاَا أو  َكتري  اً، فَاجلَ 
َدارُُه ِمَن األر ِض، فَِإا  َكاَن   قِعيَمُتُو أَقلن ِمَن  فَِإا  َكاَا قَعِلياًل فَقد  فَاَت َوَوَجَب أا  يُعع َرَف ِمق 

العتُّعُلِث أَخَذ َسااَِر األر ِض َوَعونضَ 
األر ِض ِقيَمةَ )َلُو قَاِبُض  6

َث ِِّنِّ فِعيِو يَعو َم  8(ال َمو ِضعِ  7
امل

تَعَر فَعُهَو فَعو ت  . َعاَوَضةُ َوقَعَعِ  ال مُ  وإا  َكاَن   ِقيَمُتُو التُّعُلَث فَعّك 
يف األر ِض ُكلَِّها َوعَلى  9

 .قَاِبِضَها ِقيَمتُعَها  يَعو َم ال ُمَعاَوَضِة فيَها إا  َشاَء اهللُ تَعَعاىَل 
 

                                                                                                                      
 . «ت»زيادة من  1
معجععم لغععة الفقهععاء، : انظععر )قععدار مععن املنفعععِة الععيت يُعطيهععا الطّععرف اآلَخععُر ، املعاوضععُة هععَي إعطععاُء كععلِّ طععرٍف نفععس امل 2
 (. 438ص
 . «ر»سقط  من  3
َقاَذ  عن َ  4 ِتح  ٍء بِتُعُثوِت ِمعل ٍك قَعث علَعوُ هَو »: فَقالَ اإلَماُم أبُو عث ِد اهلِل ب ُن َعَرَفَة االس  شرح حدود أ  عثعد )  ،«َرف ُع ِمل ِك َشي 

 (.497رفة ، ص اهلل بن ع
 .األرض املثىن فيها: « ر»يف  5
 .وَغرم: « ت»و « ز»يف  6
 .قيمة األرض: « ت»يف  7
 . «ز»سقط  من  8
، وهععو إذا سععثَو مل شععرعاً  لععو احملععّدد وقتععو عععن شععرعاً  املطلععوب العمععل خععروا هععو:  الفقهععاء اصععطالح يف الفععواتالفععو ُت و  9

ُؤَتِّ 
، ومنو فواُت الركعِة على امل  (. 312معجم لغة الفقهاء، ص : انظر)، يُدرك 
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   [ِكيرِف تك ون  الشوِ اِدا  ب ي الح ب س  عِلى السوِماع  ِعام ِلة، ؟ []15] 
ِو َوأَث عثَعتَع   أان ال عُحعُثَس النِذك َزَعَم رَ  ُجل  بِعَيِدِه  ُحعُثس  من  قِعثعَِل أَبِيعِو فَعَقعاَمِ  ابع نَعُة  َعمِّ

ثِعيعَس َععَلى السنَما  َ أبِعيِو َوأث عَثَ  ُهَو التنح  َعا َكاَا ِمعل كًا بنَي أمَِّها َوبَعني  ِع، الرنُجُل أننعُو ُحُثس  إَّنن
ٍد َرِضَي اهلُل َعن وُ فَ  وإا  َكاَا الشُُّهوُد النِذين : َّجاَب ال َفِقيُو الَقاِضي اإلَماُم أبُو ال َولِيِد ب ُن ُرش 

َثَما  ُعُثِس َععَلى السنَماِع َحس  ِاَاِم احل  َعا َشِهُدوا أي ضًا يف اح  َشِهُدوا يف احلُُثِس َععَلى السنَماِع إَّنن
عِتَ   بِِو ا تُعف  ُُثِس اس  ِاَاِم احل  َهُدوَا يف اح  ُد، َفَشَهاَدُة َمن  َشِهَد بِال ِمل ِك أع َمُل، وإا  َكانُوا َيش  لَعق 

ِ، وباهلِل التنعو فيوُ   .َععَلى ال َمع رَِفِة َوال َث ِّ َوال َقعط ِع فَعيُعن عَظُر إىَل أع َدِل ال عثَعيِّعَنتعني 
 

أِلةث ب ي ِضر ورِا التـوقِ []12]  ب يس  مسر ـنرـِد التوحر  [ي د  ب  يِغة  ِلفرظ  الم ِحب س  ع 
 

ََّلة  َعن  َُت عثِعيٍس  َتَضمننَ    َمس 
َعلَعى اب نِععِو فُعاَلٍا مُثن َعلَعى  2(ب ُن فُعالاٍ )َحعثنَس ُفالُا [ : َما يِلي] 1

َُحععثنُس َعلي عِو،
َُحعثنِس َعلي عِو   َعَلى َععِقعثِعِو ِمن  بَعع ِدِه َوَعِقعِب َععِقععِثِو، َفَمعاَت امل

خععُُل َحَفععَدُة امل َهعل  يَد 
نَعُهم  بِعع  رِيِكِو بَععيع  عِل َتش  ِظعِو " ال عَواوِ " َمَع آبَااِِهم  ِمن  أج  عِل َلف  ؟ أو   َيُكونُعوَا َعععَلى التعنر تِيعِب ِمعن  أج 

َمِة ؟" مُثن "   ال ُمعتَعَقعدِّ

َشاَوُر اإلَماُم أبُو القَ 
ُ
ََّجاَب ال َفِقيُو امل عَثُغ ب ُن ُُمَمندٍ فَع اِسِم َأص 

َرِضَي اهلُل َعن ُو أنعنُهم   3
ِل  َمِة، َوقَاَل َلُو " مُثن " َععَلى العتعنر تِيِب ِمن  أج  عتَعَقعدِّ

ُ
تَعغ عىَن َعن  إَعاَدِة َلف ِظ : امل ألننعُو  " مُثن " اس 

                                                                                                                      
 .ومن احلثس سئل عن ُتثيس نصو: « ت»يف  1
، كتاب  ُمرّقم  آلّياً ضمَن املوسوعة الشاملة  55729، ص 2املوسوعة الفقهية الكويتية،ا: انظر )،  «ز»سقط  من  2
 [.، غرُي مطابٍو للمطثوع 2
 وجعفعر بعن رزذ وأبع وتفقعو عنعد ال عَفعِقعيععِو أبع. رطثعة ، يكعىن أبعا القاسعم أصثغ بن ُممد بعن أصعثغ األزدك، كثعري املفعععتني بق 3

كاا معن جلنعة العلمعاء وكثعار الفعقععهاء ، بصعريا بعالفتوى مقعدما يف الشعورى ، إمامعاً يف حفعظ العرأك . علي الغساين وغري ا 
: الصععلة . ) تععويف سععنة َخععس وَخسععمااة. َة علِمععو وعلععم املسععاال، لععاَم داَرُه يف آخععر عمععره لسعععاية حلعقععععتو فُحععرِم النععاُس منفعععع

 (. 297ص5ا: ؛ بغية امللتمس  552ص5ا
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ٍد َوأبُو َعث ِد اللنِو ب ُن َوقَاَل ال َفِقعيعَهاِا الَقاِضعَياِا اإل. أو  حَن َو َهَذا 1َعيٌّ  َماَماِا أبُو الَوليِد ب ُن ُرش 
ُهَما َااِّ َرِضَي اهللُ َعنع  ِل ال َواوِ : احل  ُخعُلوَا َمَعُهم  ِمن  أج   .َيد 

 

أِلةث ب ي م  ر   الِمعرِنى الم تِقد م  []13]  [مسر
ِد  ُحُثٍس انع َععَقَد ِفيعِو  عيُع َهَذا احل ُ : يف َععق  ُثِس ُحعُثساً  َعَلى ُكلِّ َوَلٍد  يَعكوُا َرَجَع مجَِ

َلُو، ذََكرًا  َكاَا أو  أُنع َتى، َوَعَلى َأع َقاِِبِم  َوَأع َقاِب َأع َقاِِبِم  َما تَعَناَسُلوا،  لِلذنَكِر ِمت ُل َحظِّ 
 ِ ََّجاَب ال َفِقيُو الَقاِضي اإلَماُم أبُو َعث ِد اللنِو ُُممنُد ب نُ . األُنع تَعيَعني  َااِّ َرِضَي اهلُل َعن ُو  َف :  احل 

لِِو َوَأع َقاِب َأع َقاِِبِم   ُُثِس َأع َقاُب األع َقاِب بَِقو  ُخُل يف احل  َّّمعَل ُ  ُسَؤاَلَك َوَوقَعف ُ  َعلي ِو، َويَد   َت
لِعِو  َلمذ ُكورِيَن ثَانًِيا ِإذ  ُهَو َوأَع َقاِب َأع َقاِِبِم  رَاِجع  إىَل األع َقاِب  ا: أَلان الضنِمرَي األِخرَي يف قَعو 
أَقع َرُب إلَعي عِهم  ِمَن األونِل، َوإان 
َم الضنِمرِي ِإَذا َجاَء بَعع َد َمذ ُكورِيَن َأو ىل َأا  يَعُعوَد َععَلى  2 ُحك 
[ ز  58 /]  ُض تَعَرى أنعنَها قَعد  ُُت فَ أاَل يف َكاَلِم الَعَرِب  أَقع َرِِبَِما  إلَعي عِو،  َهَذا ُهَو األَنِعيعُس 

َجاَورَةِ 
ُ
َها لِل ُقر ِب وامل   .َواهللُ َأع َلُم حبَِقيعقعَِة الصنَوابِ ، َععَلى اجَلَواِب ُمرَاَعاًة ِمنع 

، أيرِن ي وِضن  ؟ []14]  ِباس   [ِمسألةث ب يِما ج  ِ  ِسب يل أ  م ِن األحر
ثَعَرين أبُو األص  :  َرِضَي الّلُو َعن ُو 3[الشيخُ ]قَاَل  َثِغ َعث ُد ال َعايِا ب ُن َحا ُمواَ َأخ 

َأان   4
أَبَا ُعَمَر ب َن ال َقطنااِ 
َثاِس َأا  تُوَضَع يف بَِناِء السُّورِ )) ُجِهَل َسِثيُلُو 2ِفيَما أفع ََت  1 َوأمنا . ِمَن اأَلح 

                                                                                                                      
قاِل  ، والواقع أَان الَعين لفعظ  ُيسعتعمل يف الغالعب للداللعة َععِن اإلحجعام َععِن الكعالِم عتعيُريُد أَان ِتكراَر لفِظها مدعاة  لالست 1

عراً وبععَد ععيٍّ بيعَانععاً " ، ولععلن يف قَععو ِل أَحعِدِهم  ملانٍع مَن املوانِع ُعضعِوكٍّ َكعاَا أو معنعوكٍّ  عر ُيس  " عَسعى اهلل أا  جيععَل بععَد الُعس 
ععَو مععَن اإلميَععاِا  -عععين اللَِّسععاِا الَ َعععين الَقل ععِب  -أالَ إان احلِل ععَم واحليععاَة والَعععين : " وقععوِل آخععر  واملِتععاالِا . َمععا يععدل َذلععكَ " والِفق 

 .     (59؛ وإبطال احليل البن بطة العكربك ص( 232ص7ا)يثة مصنف ابن أ  ش: من
 .وإذا: « ز»يف  2
 . «ت»زيادة من  3
روى َععن  أ  جعفعر بعن رزٍذ . عثد العايا بن عثد اهلل بن ُممد بعن أمحعد بعن حامعوا، معن أهعل قرطثعة، ُيكعىن أبعا األصعثغ 4
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َثاِس  َها َفاَل يُوَضُع إالن يف  4(( َوأَنَا أَُقوُل َأان َما ُجِهَل َسِثيُلوُ  3)...(َما ُعِلَم َسِثيُلُو ِمَن األح  ِمنع 
 .ال ُفَقرَاِء َوال َمَساِكنِي َعَلى قَعو ِل َماَلٍك َرمَحُو اهلل تَعَعاىَل يف ُكُتِثَنا

 

 [الشوِ اِدا  ب ِمعرر ِبة  التـوورك ي   ِوش ر وط ِ ا []11]
َّمنل ُ  :  قَاَل رِضَي اهللُ ُةَاِوباً ِلَمن  َسََّلوُ  ِييدَ  -للنُو َوِإيناكَ َوفعنَقَنا ا-َت الَواِقَع بَِثط ِن  5التعنق 

َنُو ِمَن ال ُفُصوِل ال ُمن َتَسَخةِ  6َهَذا الرنذِّ  َخيَتِ االب ِتَياِع  7َوَما َتَضمن ِفيِو َوَوقَعف ُ  َعَلي ِو َوَعَلى ُنس 
 ِ َارَِجعتَعني  َفرِدِ  8اع  ُعنع 

َقاَلِة امل
َ
أَان قَعو َل الشناِهَدي نِ [ بِوِ ]أَُقوُل  والنِذك. َعن ُو َوععََلى َفصع ِل امل

النلَذي ِن  9
َهَدتع ُهَما َعلي ِو مبَا َنصُُّو، فَِإا  مل   يُعثعَ  يِّنععَا يف َشِهَداِ مَبَع رَِفِة التعنو ِكيِل ُدوَا أا  يَعُقواَل  َأان رَاِحيَل َأش 

َهاِد رَاِحيَل ال َمذ ُكورَِة َععَلى َذلَك، َبطَعلَعِ  الشنَهاَدُة َشعَهاَدُِتَِما َأان َمع رِفَععتَعُهَما بِال وَكاَلِة َكاَا  بِِإش 
َ َعاَدا َها، َوِإا  ُلُو ِعن َدَك َعنع  َها أو  إىَل َمن  تُعوَكِّ ِا َعاِء إلَيع  َوأنع َفَذ يف اإلع َذاِر يف ااِلس 

إِلَي َك  10
َهادِ  رَاِحيَل ال َمذ ُكورَِة  ِإيناُ َا َععَلى الوََكاَلِة  َوَوقَعَفا  َععَلى  فَعَشِهَدا  َأان َمع رِفَعتَعُهَما ِبَذِلَك َكاَا بإش 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                
ععتني ِِبَعا ، تُعُوفِّععَي سعنة َثعاٍا وعن أ  عثد اهلل ُممد بن فرا وغري ا ، وَكاا فقيهعا مشعاَور  اً يف األحكعام بقرطثعة، صعدراً يف املف 

 (.   314ص5ا: الصلة . ) وَخسمااة
هو أبو ُممد أمحد بن ُممد بن عيسى بن هالل ابن القطاا، قرطيب تفقو بابن دحعوا وابعن الشعقاذ وابعن حنثعل، تعويف   1

 (.14ص 5ا)لصلة ا( 585ص 2ا)م ، ترمجتو يف الديثاا 5218/هع 412سنة 
 .مبا: « ز»يف  2
 .يثدو من سياذ الكالم أان هناَك سقطعاً من بضع كلمات ، َوَقد لوحظ َهعَذا يف كل األصول املعتمدة  3
 . «ز»سقط  من  4
 .التقيد : « ز»يف  5
 (.   «رقو»مادة : ح خمتار الصحا )انظر . الرِّذُّ بكسِر الراء العثودية ، وبفتِحها َما ُيكتب فِعيِو وهو جلد  رقيو 6
 .املستحسنة : « ز»يف  7
 .اعارجني: « م»يف  8
 .الشنهيدين :« ز»يف  9
 .عاد: « ز»يف  10
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َل فِعيوِ  عِا َعاِء ال َمذ ُكوِر النِذك أُجِّ ، َعي ِنَها، َص ن التعنو ِكيُل َوثَعَثَ ، َوَوَجَب تَعع ِجيُا الوَِكيِل يف ااِلس 
ََقاَلُة،  مُثن 

َها فَِإا  َكاَن   ملَ  وملَ  تَعث َو َلُو ُحجنة  إالن امل ُم َعنع  َفَسُر احُلك  يُعن َظُر إىَل اَلمَقالعَِة َوُيَستع 
ِلَس،  َج 

ِذ الطناِلِب َشَهاَدَة َمن  َحَضَر امل َّخ  َعا تَعَقينَدت  بَعع ُد ِب رِِه يف فَعو رَِها وإَّنن َّم  تَعتَعَقعيند  ِب
عا َعاِء،  َويُعع َذُر  يف شَ  ُم ااِلس  ُمَها ُحك  ِ ِفيَها ِإا  قَاَم   ِِبَِماَفُحك  . َهاَدِة الشناِهَدي ِن الَثاقِععيَعني 

 َوأَمنا َشَهاَدُة  الشناِهَدي ِن  النلَذي ِن ذََكَرُ َا اب ُن َهاُروَا يف ِخطَاِبِو َوثَعَثَ  ِعن َدَك ِفيِهَما َما ثَعَث َ 
ُقطُ  َِتوِ . فَعَتس  ُوفّعُِو لِلصنعَواِب ِبَرمح 

 . واهللُ امل

 

 [ِشِ اِدا  الش   ود  ِعِلى ِعيرن  الِمطرلوب  ِشررطث ب ي ص حوة  الشوِ اِدا  []11] 
َط لوِب، : وقَاَل َرِضَي اللنُو عنُو ُةَاِوبًا ِلَمن  َسََّلوُ 

ِ امل َهِد الشُُّهوُد َعَلى َعني  ِإَذا ملَ  َيش 
َط ُلوَب ُهَو الِذك َشِهَد َعَلي ِو الشُُّهوُد مبَا ذََكر َت واَل َُتَقنَو ِعن َد الَقاِضي َوفعنَقُو اللنُو َأان َهَذا ا
مل

ِفيوُ  َها، َوبِاللنِو التعنو  ُد ب ُن احلَااِّ . َما جيَُِب، فَالشنهاَدُة الَ تَعع َمُل َعَلي ِو والَ يُعل تَعَفُ  إِلَيع   .قَاَلُو ُُمَمن
 

ِتظرِ ر  ب ِ ا ِكير []17] و بِةث ب ي الشوِ اِدات  الم سر ِلة،  أجر  [ِتك وِن ِعام 

ََّجابَ  َّمنل ُ  ُسَؤاَلَك : َوُسِئَل َرِضَي الّلُو َعن ُو َمرنًة ثَانِينًة َف ، -َرمِحََنا اهلُل َوِإيناكَ -َت
َثَما َن ن فِعيِو، والنِذك  أَُقولُُو عَوَوقَعف ُ  َعلي ِو  َوععََلى َما ثَعَثَ  لِل   َعُقوِم  َعلي ِو  َحس 

- :َقاِاِم  َوامل
رُِد الَقو لِ  َواهلُل ُمس 
ُر َعاِملَعٍة،   -1 َُقوِم ععََلي ِو َغيع 

َتظ َهَر ِِبَا الَقاِاُم ععََلى امل ِإان الشنَهاَداِت اليِت اس 
ِو  َهَذا اجَلَواِب،   َّلة  بَِنح  َم َجَواِ  يف َهِذه املس  واهلُل َأع َلُم حبَِقيَقِة الصنَواِب َوُهَو -َوَقد  تَعَقدن

 
ُ
َِتوِ امل ِلِو َوَرمح  ُد إلي ِو   ِبَفض  ُد ب ُن احلَااِّ  -َسدِّ  . قاَلُو ُُممن

                                                                                                                      
 .وباهلل أستعني على َما أقول: من الدعاء ، كّنو يريد أَا  يقول 1
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َها الَفِقيُو ال َقاِضي اإلَماُم أبُو َعث ِد اللنِو ب ُن مَح عِديَن َرمِحَُو اللنُو  ُ  :  َوَأَجاَب َعنع  َتصفنح 
ِ ُسَؤاَلَك َهَذا َوَوقَعف ُ  َعلي ِو،  -َوفعنَقَنا اهلُل  َوِإيناكَ - َهَد  ال ثَعيِّنعَُة َععَلى َعني  َوأَونُل َما جِيُب َأا  َتش 

نِِو يف َدارِِه،  ،  نُِظَر  إىَل النِذيَن َشِهُدوا  ِبَكو  َ ِب، فَإَذا  تَعَعنين َُقوِم َعلي ِو املط ُلوِب ِِبََذا النعنه 
َوأَننُو   امل

ءٍ  ُو  َواَل َدَخَل  يف َشي  ِب ، َوِإىَل َشَهاَدِة  النِذيَن   َكاَا ُماَلزِمًا ملَ   يَعرُم  ِر َذلعَك  النعنه  ِمن  أَم 
ِ، َواهلُل َويلُّ  َّع َدِل ال ثَعيعَِّنتَعني  ِب، فَعيُعق َضى ِب رِِه  ِبَذِلَك النعنه   َشِهُدوا  حِبُُضورِِه  َوُمَشاَهَدتِِو َوأَم 

ُد ب ُن مَح ِدينَ  َِتِو، قَاَلُو ُُممن ِفيِو ِبَرمح   . التعنو 

دٍ وَ  -3 ُر َعَلى َما :  َأجاَب الَفِقيو الَقاِضي اإِلَماُم أبُو الَولِيِد ب ُن ُرش  ِإَذا َكاَا اأَلم 
دٍ  ِفيِو، قَاَلُو ُُممنُد ب ُن ُرش   .َوَصف َ ، فَالشنَهاَدُة َغرُي َعاِمَلٍة، َواهللُ َويلُّ التعنو 

قَعرَأ ُت السَُّؤاَل َوَوقَعف ُ  َعلي ِو، : ب ُن ال عوناِد َوَأَجاَب الَفِقيُو ا ملَشاَوُر  اإِلَماُم أبُو ال َولِيِد 
ُد النِذك قَاَم بِِو َحِفيُد نَ  َ ، فَالَعق  ُر  َكَما  َوَصف  د  َضِعيف  اَل َوِإَذا  َكاَا اأَلم  اٍح ال َمذ ُكوُر، َعق 

ِتاللِِو َواُُهوِر العرِّيَثِة  ِفيِو ِمن  شَ  ِهَدي وِ ايعُلع تَعَفُ  إلي ِو اِلخ 
م ،  1 َُقوَم َعلي ِو  ِبَذِلَك ُحك 

، َفاَل يَعل َاُم  امل
ِفيِو، قالَ  َوالِِو ال َمو ُصوفَِة َواهلُل َويلُّ التعنو  ُو ِهَشاُم َوال يَعتَعَعلنُو  َعلي ِو  ِبَسَثِثِو ميَِني ، ِلَما ثَعَثَ  ِمن  َأح 

َواُب َصِحي   َوبِِو أَُقوُل َوَعَلي وِ  .ب ُن ال َعونادِ   .َجَواِ ، َوبِاهلِل التعنو فيُو، قاَلُو ِهَشاُم ب ُن يُوُسفَ  اجلَ 

َا  ثَعَثَتِ   الشنَهاَدُة  : َوَأَجاَب ال َفِقيُو ال ُمَشاَوُر أبُو ُُمَمنِد ب ُن َعث ِد اللنِو ب ُن َأِ  َجع َفرَ  إَّنن
َُسمنى ِبَذِلَك  اال

ِم قَعو  َععَلى السنَماِع،  وامل م  س 
ُر َواحِ  2 ُهوِد َغيع  ّ ِثرَي  إالن بِتَعع ِينِي اَلَمش  ٍد، َفاَل  َت

ُهوُد  َعلي ِو  ِبَذِلَك  َوطَاَل   ِإقَاَمتُعُهم  َمَعُو يف َداٍر  َواِحَدٍة يف َغري ِ َمنَععَ  َ ال َمش  ٍة َعلي ِو، فَِإا  ُعنيِّ
ٍم يَعع ِدُل  َقاُط  ة  يثَ رِ  3[فِتل كَ ] َوال ِحَجاٍب ِمن  ُحك  ِقَياِم الَقااِِم اَلِسَيَما  يف َهِذِه  فَعَوَجَب ِإس 

ِا َعاَءاِت   الشنَهاَداتُ ، و  ورَ دُ تَ  أا    [ز  59 /] األُموِر  اّليِت َتُدوُر َععَلى َما َشاَء اهلُل  يف اإِلس 

                                                                                                                      
 . شهيدي و: « م»و « ز»يف    1
 .«م»قوك، والتصويب من :  «ز»يف   2
 . « م»والتكملة من بياض يف األصل بقدر كلمة،  3
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ِل  ِفيِو -اًل  َوِإا  َكانُوا ُعُدو  1[الثَعَلوِ ]اَل يَعُكوُا  إالن ِلَذِوك ال َفطَانَِة َوالننَثاَهِة اَل أَله  َواهللُ َويلُّ التعنو 
َِتوِ   .قاَلُو  اب ُن َأِ  َجع َفرَ  -ِبَرمح 

رُُه  َوُهَو اب ُن ال َعُجوزِ -َوَأَجاَب َغيع 
َّّمعَل ُ  السَُّؤاَل، َوالنِذك أَُقوُل بِِو  :   -2 َواهللُ َويلُّ -َت

ِفيِو للِهَدايَةِ  َكاُم َوال -التعنو  َتِضيِو اأَلح  َتِمَع ِمَن الدنع َوى والنِذك تَعق   َيُسوُغ ِسَواُه للَحاِكِم، َأالن َيس 
مَ  ِع ِإالن ُُمَّصعََلًة ِمَن الَقااِِم َوالشناِهِد يف ال َمُقوِم َعلي ِو َعاملٍِ بِو، َوَمََت َبطل َأَحُدُ َا َدي ن ملَ  ُتس 

ِم ال َمُقوِم َعلىالدنع وَ  ِاَاُك يف اس  عَتُو، ، َوِإَذا َحَصَل االش  ِِه َععَلى َحَسِب َما َنَصص  ي ِو  َمَع َغري 
ِييُا، َويَعَتَحقنَو اإِلقع رَاُر، َوَهَذا ُهَو اأَلص لُ  َق ُصوُد ِمن  َشَهاَدِة  الشُُّهوِد، َحَتن ََي ُصَل  التنم 

 َبُطَل امل
ِاَاُك َفاَل َري َب فِ . َوَما َعَداُه فَعر ع ، وِإَذا َبُطَل اأَلص ُل َبُطَل ال َفر عُ  يِو، نَعَعم  َوَلو انع تَعَفى االش 

ِييُا َوتَعَثَعينعَن اإِلقع رَاُر، َلَكاَا ِقَياُم الَقاِاِم بَاِطاًل  أي ضًا ِمن  ُوُجوٍه، َأَحُدُ َا  تَعر ُكُو  : وَحَصَل التنم 
ِة ال َمذ ُكورَِة  َمَع َعَدِم اَلمِانِع، َوَمَع َشَهاَدِة مَ   القعَِيامَ  ُدن

 3[  ] ن  َشِهَد لل َمُقوِم َعلي ِو ِمن  طُوَل امل
ُعُد يف  ِء  ال ُمن تَعَهِب أي ضًا ، يَعثع  َوُهم  َعَدد  َكِتري  َوَجمٌّ َغِفري ، َوَُت ِقيُو الشُُّهوِد ِقيَمِة  الشني 

تَعَقرِّ الَعاَدِة، َوَذِلَك َدلِيل  َواِض   َععَلى ُحُصوٍل َععَلى اال ِاَابَِة يف الشنَهادَ ُمس  ِة، وََكَذِلَك س 
اِعي ِإا  َشاَء اهللُ، وباهلِل التعنو فيُو، قاَلُو اب ُن الَعُجوِز، َوبَِقَي يف ا جَلَواِب، َأا  ُيض ِعُف َدع َوى الدن

ِعُف َما ذََكر َتُو  ِمن  َصاَلِح َحاِلِو َواعع ِتَداِل طريقتو  ََي ِلَف ال َمُقوُم َعلي ِو، فَالَيِمنُي يف َهَذا ُتض 
فيُو قاَلُو اب ُن الَعُجوزِ وب  .اهلِل التعنو 

 
                                                                                                                      

 .« م»بياض يف األصل بقدر كلمة، والتكملة من  1
شععيخ املالكيععة أبععو عثععداهلل ُممعد بععن عثععدالرمحن بععن عثععدالرحيم بععن أمحعد بععن العجععوز الكتععامي عععامل سععثتة ، ابعن العجععوز   2

لتونسعي بعالقريواا وعليعو كانع  لقي أبعا إسعحاذ ا .وابن عاملها العالمة أ  القاسم الذك تويف سنة تسع وأربعني وأربع مئة 
وا  ععم مععا اسععتطعتم مععن دّ وأِععع: قععرأ اعطيععب العمععدة يف الفتععوى وكانعع  بينهمععا إحععن فجععرت ُمنععة للفظععة قا ععا أبععو عثععداهلل

فكفععروه وأفتععوا باسععتتابتو وسععجن مث أخععرا فارُتععل إىل فععاس فعظمععو ابععن  ، الععوزا واحععد   :فقععال .األنفععال، بععدل قععوة "عععدة"
 (.115ص 58ا) سري أعالم النثالء: انظر .ومات سنة أربع وسثعني وأربع مئة ،اء فاستاشفني وواله قض

 .«م»و « ز»بياض يف األصل بقدر كلمتني ، تَليِو كلمتاا غري واضحيت الرسم يف   3
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د  مسألةث []19]  [ مِن الق ِراض  الِفاس 
َها الَفِقيوُ  ََّلة  ِمَن ال ِقرَاِض، ُسِئَل َعنع  الَقاِضي اإِلَماُم أبُو َعث ِد اللنِو  ُُممنُد ب ُن  َمس 

َها مبَا َهَذا َنصُّوُ  َّمنل ُ  ُسَؤالَ :  احلَااِّ، َوَجاَوَب َعنع  َوَوقَعف ُ   َعلي ِو،  -َرمِحََنا اهلُل َوإَيناكَ -َك َت
َاِل َوال َعاِمِل ِمن  َثالَثَِة أَو ُجٍو  1اتعنَفاذُ وَ 

ِة  الِقرَاِض َأَجاًل، : َربِّ امل َأَحُدُها، َأا  َيض رِبَا ِلُمدن
ا
َ
َر أَان الَعاِمَل  قَعَثَض امل َفَع إىَل َربِّ اَلَماِل ِمن ُو َوالتناين َأالن َيض رِبَا َ َا َأَجاًل، َغيع  َل  َعَلى َأالن يَد 

ٍر َمع ُلوٍم ِمَن الرِّب  ِ  َا َوَقَع َعَلى َأج  ٍر، َوالتناِلُث أا  َيكوَا اتعَِّفاقُعُهَما إَّنن ِ ُكلن َشه  ، إالن ِمتع َقاَلني 
ِ، َكاَا َذلكَ  َوعَلى ِمن  زِيَاَدٍة  ُدوَا الَعاِمِل، فَِإا  َكاَا  َأا  يَاِيَد الَعاِمُل ِلَربِّ  اَلَماِل اِلمتع َقاَلني 

ِو اأَلونِل، فَعُهَو ِقرَاض  فَاِسد  َويَعُردُّ الَعاِمُل ِفيِو إىَل ِقرَاٍض ِمت ِلِو،  َويَعرُ  دُّ َوَقَع  ِقرَاُضُهَما َعَلى الَوج 
َاِل  َما قَعَثَض ِمن وُ 

 .إلي ِو  َربُّ امل

ُو  التناين  فَعَلي سَ  َرُم ِمن ُو َوَأَشدُّ َفَساًدا،  َوأمنا الَوج  ِمن  بَاِب ال ِقَراِض الَفاِسِد َبل  ُهَو َأح 
اِل َما قَعَثَض، َوَيُكوُا 

َ
ُمُو َأا  يَعُردن الَعاِمُل إىَل َربِّ  امل َهِب ،َفُحك  ِإذ  ُهَو  ِمن  بَاِب ِكرَاِء الذن

اِل ُكلِّوِ 
َ
 .لِل َعاِمِل رِب ُ  امل

ُو التنا  َر َأان الَعاِمَل يُعَردُّ ِفيِو َوأمنا الَوج  ِلُث فَعُهَو ِمن  بَاِب الِقرَاِض الفِاسِد أي ضاً، َغيع 
الِ 
َ
يُع َما َرَبَ  ِلَربِّ امل رَِة ِمت ِلِو َوَيُكوُا مجَِ وباهلِل التعنو فيُو، قاَلُو أبُو عث ِد اهلِل ُُممنُد ب ُن . إىَل ُأج 

 .احَلااِّ 

ِن الرق ِراض  أِ مسألةث []14]   [ يراا، م 
َها َرِضَي اهلُل َعن ُو  مبَا َهَذا َنصُّو  ََّلة   ِمَن الِقرَاِض أي ضاً، َأَجاَب َعنع  َّمن : َمس  ل ُ  َت

ُر َعَلى َما َوَصف   ِفيِو، فَعَيُكوُا َعَلى ُسَؤاَلَك َرمِحََنا اهلُل َوِإيناكَ  َوَوقَعف ُ  َعلي ِو، وَ  إَذا َكاَا اأَلم 
رَة   َاِل ُأج 

يف َعَمِلِو بِتُُمِنِو بَعع َد َذلَك،  وِ لِ ت  مِ  راضٍ قِ َعَلى وُا ِمتع ُلُو يف بَعي ِعِو ال ثَعَقِر، مُثن َيكُ  َربِّ امل

                                                                                                                      
 .والاتفاذ: « ز»يف  1
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ُعوَاِ متع َقااًل النيِت قَثَض َربُّ اَلمِالِ  ٍمَن الَعاِمِل، فَعَلم  يَعَتثَعنين   يف ُسَؤاِلَك  َعَلى َأكِّ  َوأمنا السنثع 
ٍو َدفَعَعَها الَعامِ  اِفِع ِعن ِدك يف َذلَك َمَع مَيِينوِ َوج  َاِل، َوالَقو ُل قَعو ُل الدن

وباهلِل ، ُل إىَل َربِّ امل
 .قَاَلُو ُُممنُد ب ُن احلَااِّ  .التنعو فيوُ 
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 [مسألةث ب ي تـِعرد ي   الشواه د  ِوو ج ون  تـِارك يوت أ  [ ]61]
ّ َس بِِو َأو  الَ : يف تَعع ِديِل الشناِهِد  1إَذا قَاَل ال ُمَعدِّلُ : قَاَل َرِضَي الّلُو َعن وُ  ََّس  اَل َب ب

ِديِث  ّ َس بِوِ : حِبَالِِو، فَعيَعن َثِغي َأا  َتُكوَا تَعا ِكَيًة، َويف  ال ُمَوطنِإ يف احلَ  يف ِكَتاِب  . وََكاَا  اَل َب
نِع َم الرنُجُل َعث ُد اللنِو َلو  قَاَم »  :  الَ َوإَذا قَاَل نِع َم  الرنُجُل َفِهَي تَعا ِكينة ، َوَقد   قَ : الصنالَِة 
ًا َفِهَي تَعا ِكينة   3َوإَذا. 2«ِمَن اللني لِ  أهلك » : َويف َحِديِث اإلف ِك . قَاَل اَل أع عَلُم ِمن ُو إالن َخري 

اً  َتَخلِِّفنَي يف َحِديِث التنال أي ضاً َوَوَقَع . ]« يَاَرُسوَل اللنِو َواَل أع َلُم إالن َخري 
ُ
فَعَقاَل ُمَعاُذ : ثَِة امل

ثيِليُّ . َرُسوَل اهلِل َما نَعع َلُم إالن َخري اً  بِئ َس َما قُعل َ ، َواهلِل يَا: ب ُن َجَثٍل  وََكاَا أبُو ُعَمَر اإلش 
لُُو : َرمِحَُو اللنُو يَعُقوُل  ُل يَعُقوُل ِفيَمن  يُعَعدِّ َُعدِّ

ُ  َشَهاَدتَُو أنعنَها تَعا ِكينة ، َلو  ُكن ُ  َحَكمًا قَِثل  : امل
 .4[وََكاَا اب ُن زر ٍب ُُيَالُِفُو يف َذِلَك َوالَ يَعرَاَها تَعا ِكينًة 

 

ِبة  مسألةث ب ي []61]     [ال  
َِثِة  ََّلة  مَن ا   َااِ  قَاَل يل أَبُو ُُمَمنعدٍ : قَاَل َرِضَي الّلُو َعن وُ : َمس   ب نُ  عدٍ ُُمَعمن  ب نُ  َعث ُد الرنمح 

ا  هَ ز  وّ َيَُ  مل   وَ  وِ نِ ب  الِ  ةَ ثَ طُ ر  قُ َلُو بِ  اراً دَ  اطةَ نَ ر  غَ بِ  بَ هَ وَ  الً جُ رَ  أان  كَ ذلِ ، وَ ّلة  س  مَ     لَ اَ نعَ  :5ابٍ عتّ عَ 
عدٍ ؛  ة  اااَ جَ  ةُ ثَ   ِ اَ : َذلَك فَقاَل  ن   عَ أِ    لَ ئِ سُ ، فَ اهُ إين   ةُ ا ث :َذلَك  فَقالَ  عن   مُثن ُسعِئَل  أبُو ُُمَعمن

                                                                                                                      
 . العدل: « ت»و « م»يف  1
 (.5927ص4ا : )وصحي  مسلم (  1ص3ا: ) صححو الشيخاا ، انظر فت  الثارك  2
 .إَذا: « ز»يف  3
 . «ر»زيادة من  4
، من أهل قرطثة ، اعتعربه صعاحب الصعلة يف ععداد آخعر الشعيوخ ( أبو ُممد)عثد الرمحاا بن ُممد بن ععتناب بن ُمسن  5

جاز لَعُو وهو روى َعن  أبيو ُممد بن عتاب املفيت الشهري وأكتر عنو، فاست. األكابر باألندلس يف علو اإلسناد وسعة الرواية
هعع ، وتعويف 433ولعد سعنة . صغري فخّلد لَعُو بذلك شرفعاً، وَسع منو معظم َما عنده ، وشوور يف األحكام بعده بقية عمره 

: ؛ وبغيعة امللعتمس747ترمجة رقعم  332ص5ا: الصلة : ) انظر ترمجتو يف . هع 122يف اعامس من مجادى األوىل سنة 
 (.82ص: س ابن عطية ؛ وفهر  989 ترمجة رقم 414ص2ا
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َّلةِ اوَ فَ تعَ فعَ   ذٍ ز  رِ  ب نُ  رُ فَ ع  أبُو جَ  رَ مَ  عُ أي ضًا َمَع أِ   عَ مَ تَ واج  . يازةٍ إالن حبِ   ال جتوزُ   ،ضا يف املس 
مُثن  رَ مَ   عُ َذلَك  ألِ   َما قل ُ  وابُ والصّ  ،وايةِ الرّ  الفُ َهَذا خِ   : ال َمذ ُكورُ   رُ فَ ع  فَقاَل  أبُو جَ 

   فعرُ أبُو جع   ضَ هَ نعَ 
َ
َّلةِ  كٍ مالِ  َمَع اب نِ  ذَ فّخَ  الكٍ مَ  اب نِ   [ز  22 /]  إىَل  ورُ ذكُ امل  اهُ وأرَ  يف املس 

 حي ُ الصّ  هوَ   أ  عمرَ  جوابُ :  رُ فَ ع  فَقاَل أبُو جَ   رَ مَ أ  عُ   جوابَ وَ  ابٍ ععتن  اب نِ  وابَ جَ 
  جاهل    ابٍ ععتن  اب نَ  أان   كَ دن  عِ  أوَ  : مالكٍ  فَقاَل  َلُو اب نُ  ،وايةِ الرِّ  الفُ خِ  ابٍ عتّ عَ  اب نِ  وجوابُ 
َّلةِ  ؟ ِّ النّ بِ  أو    وايةِ بالرِّ  َا خشِ  ،  أقولُ  بوِ وَ ، ي ُ حِ الصن  عو هوَ قَعو لُ  يف َهِذِه املس   اب نُ   يَ وإَّنن
[    ]ا هَ طيعَ ع  فيعُ  اءِ السقّ  اب نُ  ارَ الدّ  ذَ ّخُ يَ فعَ  ةِ ثَ ا ِ  طالِ بإب   يِتَ ف  يعُ  أا   تابٍ عّ عَ 

 ،نِ ب  الفََّفع ََت ِِبَا  لِ ،  1
  ُ ق  سُ . َهَذا حنوَ  أو   ِفيَها عاماً  لُ اِ ن  يعَ  اءِ قّ السّ  اب نَ  ه أاّ رُ يع  ين غَ رَ ثعَ أخ  وَ  .وُّ  وأحَ ىَل أو   ا ثةِ  مالُ ع  إو 

عدٍ  كاهُ َما حَ    أبُو ُُمَعمن
َ
 َثااٍ  سنةَ  مضااَ رَ  من   نيَ ثالثِ  لةَ لي   عِ امِ ين ِبَذِلَك يف اجلَ رَ ثعَ أخ   ،ىنع  َععَلى امل

 .ااةٍ مَ وأربع  وتسعنيَ 

 

ل سر []62]  و   ِ ا قِاِم م ن اقنتِـيرن  ِوِلمر ِيجر  [مسألةث ب ي س ج ود  السو ر
ِ وملَ  جَي ِلس  َفاَل َُي لُ : قاَل َرِضَي اهلُل َعنُو 2[مسّلة  مَن الصنالةِ ] و ِإذا قاَم ِمن اثع َنتَعني 

اََح َعِن اأَلر   3[أَحُدَها: ]ِمن  َثالثَِة أَو ُجٍو  ِض وملَ  تُفارِذ  َيداُه اأَلر َض، والتّاين َأا  َأا  يَعتَعَاح 
ُم التّاِلُث َأا  يَعع َتِدَل 4[َويُعَفارِقُعَها]تُفارَِذ يَداُه اأَلر َض وتَعن َتِقَل َعن ها  و ملَ  يَعع َتِدل  قااِماً، وال ِقس 

اَحَ . قااِماً  َّّما ِإذا تَعَاح  ُو اأَلونُل مُثن ذََكَر فَعَرَجعَ  َف َو َعلي ِو  ِبال  َوُهَو ال َوج  ُلوِس َفاَل َسه  ِإىل اجل 
ِتالٍف، وأَما ِإذا انع تَعَقَل   ُو التّاين  -اخ  ِو اأَلونِل،  -َوُهَو ال َوج  ُلوِس مبَن اَِلِة ال َوج  فَعل يَعر ِجع  ِإىل اجل 

َهبَ  ُعَدوننَعة َوقَاَل اب ُن ال قاِسِم يف  .َهَذا قَعو ُل اب ِن َحثيٍب، وَعَلي ِو يَُدلُّ قَعو ُل َأش 
يَعَتمادى وال : امل

                                                                                                                      
 .«م»بقدر كلمة صغرية، وهي غري واضحة الرسم يف « ز»بياض يف 1 
 . «ز»زيادة من  2
 . «ز»زيادة من  3
 . «ز»زيادة من  4
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وِِه قَعث َل السنالمِ  ُجُد ِلَسه  موَعةِ  1مُثن  ،يَعر ِجُع جاِلسًا وَيس   :قَاَل اب ُن ال قاِسِم َعن  ماِلٍك يف ال َمج 
َهُب  2فَِإا  َرَجعَ  الَ وأَّما ِإذا اع َتَدَل قاِامًا فَ . قَعث َل السنالمِ :  َسَجَد بَعع َد السنالِم، َوقَاَل َأش 

ُجُد بَعع َد  نَعُهم  أننعُو يَعَتمادى، فَِإا  َرَجَع فَعَروى اب ُن ال قاِسِم َعن  ماِلٍك أننعُو َيس  ِخالَف بَعيع 
َهبُ . السنالمِ  َمن  رابَُو : َوقَالَ  ،وَكذِلَك َروى َأش 

ُجُد قَعث َل السنالِم ألَننعُو زاَد ونَعَق َ  3  .أننُو َيس 

 

م  م    الِمعر مسألةث ب ي []63]  [ ِنى الم تِـِقد 
َها أَي عضاً ] ّلة  ِمنع  ُو قَعو ِل اب ِن ال قاِسِم يف ال ُمَصّلي ِإذا : قاَل َرِضَي اهلُل َعنُو 4[مس  َوج 

َل َسَة األُ  َقَط اجل  ُجُد قَعث َل السنالِم، فَِإا  َنِسَي قَعث ُل فَعثَعع َد السنالِم، فَِإا  َنِسَي بَعع ُد  5وىَل َأس  أننعُو َيس 
ُلوُس والتنَشهُُّد، فَثِ  َقَط َثالَث ُسَنٍن َوِهَي اجل  ُر َأعاَد الصنالَة ألَننو َأس  ُقر ِب ذِلَك، فَِإا  طاَل اأَلم 

6والتّالِتَةُ 
ُلوِس ِإىل ال ِقياِم ؛ ألننُو َلّما َرَفَع رَأ َسُو ِمَن   َهُض ِِبَا ِمَن اجل  ثريَُة النيِت يَعنع   7ِهَي التنك 

َدِة وقامَ  َعا نَعَهضَ  ،السنج  َدِة، َفهِذِه َثالُث ُسَنٍن َوِهَي  8فَإَّنن ثريٍَة ِمن  َرف ِع رَأ ِسِو ِمَن السنج  بَِتك 
َّا  يُقالَ  َدٍة، َوقَعد   يُعاَرُض َهَذا التعنو جيُو ِب ماِلكًا َقد  قَاَل فيَمن   9(نَِدُ : )تَقوُم َمقاَم َسج 

َقَط َثالَث ُسَنٍن  َقَط  أننعُو ال يُعيدُ : َأس  ُر وذِلَك فيَمن  َأس  ُجد  َ ُنن وطاَل اأَلم  الصنالَة ِإا  ملَ  َيس 

                                                                                                                      
 . «ز»سقط  من  1
 . «ز»سقط  من  2
 . من   رأيعوِ : « ز»يف  3
 . «ز»زيادة من  4
 . الوسطى: « ت»يف  5
 . والتشهد والتكثري: « ت»يف  6
 . قثل: « م»يف  7
 .ينهض: « ز»يف  8
 .«ز»سقط  من  9
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ُجُد  فَِإا  َنِسَي قَعث ُل فَعثَعع ُد، فَِإا  1[قث َل السنالمِ ]الّسورََة النيِت َمَع أُمِّ ال ُقر آِا، فَقد  قَاَل ماِلك  َيس 
َنِسَي بَعع ُد 
َقَط الّسورََة َوِهَي  3[قد]َوُهَو ، ملَ  يُِعِد الصنالةَ  فَِثال ُقر ِب، فَِإا  َنِسَي بِال ُقر بِ  2 َأس 

َر ِِبا ،ُسننة   ه  َعا : فَإَذا عوِرَض َهَذا التعنو جيُو ِِبَا فَعُيقاُل  .َوُهَو سننة   وال ِقياَم َ ا ،َوُهَو ُسننة   واجلَ  إَّنن
َل َسةَ إقَاَل ماِلك   َقَط اجل  ِو ُمراعاًة  ، وطالَ األوىَل  ننعُو يُعيُد الصنالَة ِإذا َأس  ُجد  لِلسنه  وملَ  َيس 

ُلوِس اآلخِ  4[ِمعن وُ ] ِل ال ِعل مِ  ِر ،لَِقو ِل َمن  يَراها فَعر ضاً ِقياساً َععَلى اجل  َهُب ِفر َقٍة ِمن أَه   .َوُهَو َمذ 
ِتالِف ال ُعَلماءِ  .ال ِعل مِ  هِب ماِلٍك ُمراعاُة اخ  َها بَعع َد َوقَاَل اب ُن ال قاِسِم ِإا  رَ . وِمن َمذ  َجَع إلَعيع 

تَعَقلن  َضَة ِمن إ :َأِا اس  عاَاُه وزاَد ِعن َدُه النعنه  ُلوِس َأج  ُجُد بَعع َد السنالِم ألَننُو َلّما عاَد ِإىل اجل  ننعُو َيس 
َهِثِو زِياَدة  اَل زِياَدة  ونُعق صاا   َدِة دوَا َأا  جَي ِلَس، َفَمَعُو َععَلى َمذ   .فَعَتَدبعنر هُ ، السنج 

 

 [ال و ا  ب ي السوابِاط  يوِم الج م ِعة  ه ر تج وز  ؟ [ ]69]
اِا َداودَ : قاَل َرِضَي اهللُ َعنُو  ُسعئِعل َنا يف أَيّاِم ُُمَمنِد ب ِن احل 

 6عِن الصنالِة يف الّساباط 5
ُمعَعِة ِبَصالِة اإِلماِم َهل  جُت اِئُ  6الّساباط يَعو َم اجلُ 

ان ال ثَعي َ  اأَلونَل ِمن ها جُت اُِئ ؟ فََّف عتَعي ُ  أَنَا بَِّ  7
ُخلوَا  ُر َِم نوٍع ِمَن الّناِس حنَي َيد  جُت اُِئ الصنالُة ِفيِو ِإذ  بابُُو ُمعَفعتنع   ِإىل ال َمق صورَِة، وَغيع 

َوقَعد    .عَنابُ واَل أَد رك َما أَفع ََت ِفيَها أص َحا ،ال َمق صورََة وَأان سااَِرها َِم نوَعة  َفاَل َتِص ُّ ِفيَها مُجَُعة  
َحابعَنا ِمَن الطنَلَثِة فَقالَ  اِمِع، وِإا    :اع تَعَرَضِّن يف ذِلَك بَعع ُض أص  ِجِد اجل  َلِتها ِمَن ال َمس  ا ِِبُم  ِإهن

                                                                                                                      
 .«ت»سقط  من  1
 .«ز»سقط  ِمن   2
 . «ز»زيادة من  3
 . «ز»زيادة من  4
 .معروفمرابطي  قااد جي  5
 "(.سثط"اللساا، مادة ) سقيفة  بَعني حااطني أو  بني دارين ُتتها طريو نافذ : الساباط  6
ِء مَن اجَلا ِء ، وهَو االستغن 7 ِء بالشني  هل  أَداُقنا صعالَة اجُلمععِة يف َهععَذا : واملع عىَن ،  أَان الّسااَل يُريُد أا  يقوَل . اُء عِن الشني 

ععِتَها ؟ انظر  َو ضِع الَ يُؤثعُِّر يف ِصحن
 (.   «جاأ » مادة : اللساا ) امل
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ُر َصحيٍ  َكَمن ِعِو ال َمق صورَةَ  ُعُو َغيع  َععث عُد ] وذََكَر يل أَبو ُُمَمندٍ . َكاَا السُّل طاُا مَي نَعُعها َفَمنع 
َاِا ب ُن َعتناٍب ال َس  -َسلنَمُو اهلُل  -صاِحُثنا  1[رنمح  َأان ُعَمَر ب َن ُُمَمنٍد صاِحَب َبطَعل يَعو 

َبىن  2
َس َعن  َصالِة النِّساءِ  اِمِع، َفُسِئَل فُعَقهاُء َبطَعل يَعو  رِه ِإىل اجل  ِهم  ِبَصالِة  ساباطعًا ِمن  َقص  فيها وَغري 

اِمعِ  َّف َت َأّها ال جُت اُِئ، فَعَثىن ُعَمُر اإِلماِم َهل  جُت اُِئ ؟ فَ      ال َمذ كوُر بَعي تًا يف آِخرِها وصاَر بِاجل 
ُمَعَة، واذ ُكِر الصنالةَ [ ز 25 /]   .يف داِر ال َقناديعِل مبِص رَ  وََكاَا ُيَصّلي ِفيِو اجلُ 

  

 [ِحِارز أور ِصِ ِا م ِساب ـرز ؟الم ِساب ـر  ِهـ ر  ي ِ ل يِ ا ِص ِا مسألةث ب ي ِص ا  []61]
َدَة َأو  ِإىل : قاَل َرِضَي اهلُل َعنُو  َمن  َخرََا ِمن  قُعر طَُثَة ُمساِفرًا فَعَوَصَل ِإىل َعني  شه 

َر فَِإننُو ُيَصّليها َصالَة ًمَسافِعٍر إَذا َخرََا بَعع َد ُدُخولِ   ال ثُعر تاِل أَو  ِإىل ميَغَة وملَ  َيُكن  َصّلى الظُّه 
َوق عتِعَها، وََكاَا لَعُو َأا   ُيَصلِّعيعَها َصالَة َحَضٍر قَعث َل َأا  َُي رَُا، وَكذِلَك ِإذا َقِدَم َوَوَصَل ِإىل أَحِد 
ال َمواِضِع ال َمذ كورَِة فَِإننُو ُيَصّليها َصالَة َسَفٍر، فَِإا  َدَخَل قَعث َل أَا  ُيَصلَِّيها يف َوق ِتها َصالنها 

َر َوال ُثيوَت َواَل يُراعي َأا  َتكواَ َصالَة حَ  َعا يُعرَاِعي املِص  َضٍر، وَكذِلَك إَّنن
ال َثساتنُي َعن  مَييِنِو  3

 .ومِشالِوِ 

َ  م ِحاِصِرا  الِعد و  []66]   [مسألةث ب ي ِق رر  ال و ا  ب ي أقـرِنا
ثَعَرين ال َفقيُو أَبُو ال َوليِد الشِّ : قَاَل َرِضَي اهلُل َعنُو  عث ِليُّ َأخ 

َرَمُو اهلُل قَاَل  4 : َصاِحُثنا َأك 
لٍ  عَثِغ ب َن َسه  ِلمنَي يوُسَف لِيِّيوحَن ُن ُُمَاِصُروَا حلِِص ِن  َسَّل ُ  ال َفقيَو أًبَا األص  َط َمَع أَمرِي ال ُمس 

                                                                                                                      
عع« ز»و« م»سععقط  مععن  1 ععِم ال َفعِقعيعععِو أ  « ش»عِا ألان النناسععَخ استعععَعاَض َععن عععَها بالرنم  النععِذك يسععتعملو أي ضعععاً  اختَصععاراً اِلس 

دٍ   .الَوليِد بِن ُرش 
ععِر اإلسععالِمي  2 ايععَرِة اإليِثرييععِة الَقدميَععِة ، تر جععُع إىَل العصععِر الرومععاين ، وَكانَعع   يف العص  األونِل تُعع ععرُف َمدينععة  ِمععن  ُمععُدِا ِشععث ِو اجلَ 

 (.589اآلثار األندلسية الثاقية، ص:  اهلل عناا ِبذه املدينة يف مؤلفو  عثدجع تعريف ُممد را" )الثشرنل " باسِم 
 . تكوا: « ز»يف  3
 . «م»الشيتلي ، والتصويب من : « ز»يف   4
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ب ِن تاَشفنَي، وذِلَك أننعُو َكاَا يُِتمُّ 
ّناِس، َفَدَخل ُ  َععَلى ُهَو وَمن  َمَعُو ِمن  َعساِكرِِه وسااِِر ال 1

ٍل، وملَ  أَرَُه قَعث ُل، فَعَرحنَب   َوقاَم ِإيَلن فَعُقعل ُ  َلُو  اَم ؟ : َما َترى: ِععيَسى ب ِن َسه  َر أَِم اإِلمت  ال َقص 
 .قَعد  أََمر تُعُهم  بِال َقص ِر وأَرَاُهم  يُعِتمُّواَ : فَقاَل يل

 
د  ا[]67]  [أ  ِش ِمانِن م نر  قاِمة  ِصِ ا الج م ـِعة   ب أ  ِسقرِف لِـ لوش ت شِ الرِمسرج 

طََة َوقَعد   رَ  ُسِئَل أَبو ال َوليِد ال ثاِجيُّ : و قَاَل َرِضَي اهللُ َعنُو  نِِو ِبَسرَُقس  مِحَُو اللنُو  أَيّاَم َكو 
َرَذ ال َعُدوُّ  ، قيَل جاِمَع بَعع ِض ال ُمُدِا ال ُمجاِورَِة َ ا حَ  -َقَصَمُو اهللُ -َأح  َتن ملَ  يَعث َو َلُو َسق ف 

2 :
ُمَعةُ  ِجٍد َلُو َسق ف  ؛ أَلان ِمن  َشر ِط : فَقاَل  ؟ َهل تقاُم ِفيِو اجلُ  ُمَعُة ِإاّل يف َمس  ال تُقاُم اجلُ 

ِجٍد تامٍّ َأو   َف َلُو فَعَلي َس مبَس  ِجَد، وما ال َسق  ُمَعِة ال َمس  اجلُ 
أَبو  ذََكَر يل ذِلكَ  .حَن و َهَذا 3

َسِن الّساِلِميُّ  وذََكَر يل ال َفقيُو أَبو ال َوليِد ب ُن الَعّواد صاِحيب َأان اب َن رِز ٍذ . صاِحُثنا َعنوُ  احلَ 
ِجَد ال َمو ِضُع ال ُمتنَخُذ : خاَلَفُو يف ذِلَك، فَعُقل ُ   وقَعو ُل َأ  ال َوليِد ال ثاِجيِّ بَعيد  ؛ أَلان ال َمس 

، َوقَعد  أَقاَم َرسوُل اهلِل َصّلى  لِلصنالِة َكااَ  ، َكاَا لِل ِثناِء َسق ف  أَو  ملَ  َيُكن  ِفيِو بِناء  َأو  ملَ  َيُكن 
ُمَعَة يف َبط ِن ا ُجِعَل   يلَ اأَلر ُض »: ديٍث آَخَر حَ وادك، َوقَاَل يف لاهلُل َعلي ِو  وَسلنَم اجلُ 

ِجداً وَطهوراً   َجُج يف ذلِ 4«َمس   .َشر ُحها، وباهلِل التعنو فيوُ   [م  7 /]  َك َكتريَة   َيطوُل ، واحلُ 
 

 

 

 

                                                                                                                      
 .يُعتمُّ الصنالَة والَ يعق ُصعُرَها: أك   1
 . فعُسعئعل: « ز»يف  2
 .وحنو َهَذا : « ز»يف  3
ه الثخععارك يف اجلععامع املسععند الصععحي  ، ُتقيععو ُممععد زهععري بععن ناصععر الناصععر، دار طععوذ النجععاة، حععديث صععحي  أورد  4
 .448ص5هع ا5422، 5ط
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م  ق قيِن م نر ِرِماانِ []69]  مسألةث بيِمنر تـِِعموِد اإلبطِاِر ب ي يور
ِم ه ِو يِوم  الف طرر    11[ ق مو تـِبِـيوِن ِأنو ِهِشا اليور

ِم َثالثنَي ِمن  َرَمضاَا ُجر أًَة  ُسِئل ُ  َعن  َرُجٍل أَف َطَر يف : قاَل َرِضَي اهلُل َعنوُ  يَعو 
داً  َوَعم 
ُم ال ِفط ِر، فََّفع تَعي ُ  أَننوُ 2 ، مُثن جاَء التنث ُ  أننعُو يَعو 

. ال َكّفارََة َعلي ِو  َكَما لَي َس َعلي ِو  َقضاء   3
َعا ِهَي ان ال َكّفارََة النيِت أَو َجَثها َرسوُل اهلِل صَ إوقُعل ُ  لِثَعع ِض َمن  َسََّلِّن  ّلى اهلُل َعلي ِو وَسلنَم إَّنن
أَل َفي ُ  ِمت َل َما قُعل ُتُو أَل   4مُثن ِإينّ . َوَهَذا ملَ  يُعف ِطر  يف َرَمضااَ ، َععَلى َمن  أَف َطَر يف َرَمضااَ 

َعا ال َكّفارَُة َععَلى تَعَعمُِّد اإلِ : ُُمَمنٍد َعث ِد ال َوّهاِب، وذِلَك أننعُو قَاَل  ف طاِر إِلف ساِد الصنو ِم ال إَّنن
ِر دوَا ِإف ساِد الصنو مِ  َععَلى َمن  أَف َطَر ِ َت ِك ُحر َمِة الشنه 
، َأال َترى أننعُو َلو  أَف َطَر ُمتَعَعمِّداً 5

ألَننُو ملَ  يَعن عَتِهك   ؛وِ يف َهارِِه ُمتَعَعمِّدًا َفاَل َكّفارََة َعلي  7ثانَِيةً  6فَِإا  عاَودَ  ،أَلو َجث نا َعلي ِو  ال َكّفارَةَ 
رِ  ،ُحر َمَة الصنو مِ  َعا ُهَو ُمن َتِهك  حِلُر َمِة الشنه  اع ، قَاَل  8وذََكرَ . إَّنن ََّلٍة اأُلوىل أننعُو ِإمج  : يف ال َمس 
ِطُر يف َهارِ  9وِمتالُوُ  َي ِض مُثن تُعف  اِاُض يف أَونِل الننهاِر َوِهَي ال تَعع َلُم بِاحل  َدًة أننعُو اَل   احل  ها ُمعتَعَعمِّ

ا]َكّفارََة َعليها  عِتك   10[ألهن ملَ  تَعه 
رِ  11 َوُحِكَي . لِلصنو ِم ُحر َمًة وِإا  كاَن   َهَتَك   ُحر َمَة الشنه 

                                                                                                                      
 . «ر»غري واردة يف  1
 .وعمد: « ز»يف  2
 .بعّنو: « ت»يف  3
 . «ز»سقط  من  4
 .صومو: « م»يف  5
 .فإا  َعاد: « ز»يف  6
 .ثانيا: يف األصل  7
 .وذلك: « ز»يف  8
 .ومتالو: « م»يف  9
 .« م»سقط  يف  10
 .تنهتك: « ز»يف  11
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َواب ِنوِ  1[اب ِن مَح ديَن  ]َعِن ال قاضي 
ِطِر َعليها َكّفارَة  ويف: ومَجاَعٍة ِمَن الطنَلَثِة أَنعنُهم  قالوا 2  ال ُمف 
ِطِر ُمتَعَعمِّداً يف يَعو ِم التنالثنيَ  ال ُمف 
 . ِمن  َرَمضااَ 3

 

 [مسألةث ب ي ِأحِوال  النوائم  []64] 
واِل الّناِامِ  4ةُ َسثع عَ : وقَاَل َرِضَي اهلُل َعنوُ  َُدوننَعة يف َأح 

 الّساِجُد، الرّاِكُع،: 5ُوجوٍه يف امل
َتيب ال ُمض َطِجُع، الرناِكُب، ال قاِعُد، ال قا الّساِجُد، ُعَدوننَعة. 6ِاُم، ال ُمح 

َتِنُد ]:ويف َغري ِ امل                                                            .7[ال ُمس 

]7.                                                           
ِفاع  ليرـلِـِة العيد  ؟[ ]71]   88[ه ر ت ِ لوى األشر

نِ :  َوقاَل َرِضَي اهلُل َعنوُ  ٍد َعث ُد الرنمح  ثَعَرين أَبو ُُمَمن  :عّتاٍب قَالَ  منٍد ب نُ ب ُن ُمَُ  َأخ 
ِتماِعنا ِإىل سراِا ب ِن َعث ِد اهللِ  َفَشِهَد ِعن َدُه َرُجالِا  ،يف ِهالِل َشّواٍل   9َحَضر ُت يف  بَعع ِض اج 

                                                                                                                      
 . «ت»زيادة من   1
 .وأبِعيوِ : « ت»يف  2
 .ثالثني: « ز»و« ت»يف  3
 .سثع وجوه: « م»و « ز»يف  4
هيعِد  لعلن احلديَث َعن  أحواِل النناام يرتِثُط ُهنا مبوضوِع الوضوِء والطنَهعاَرِة ،َوُهعَو َمعا يُفَهعُم معن قعولِ  5 : ابعِن عثعِد الثَععرِّ يف التنم 
وكل َهَذا ال حجة فِعيِو الثتة ملن فرذ بني أحعوال النعاام وال بعني أحعوال النعوم ألهعا لَعي َس يف شعيء منهعا ذكعر حعال معن نعام   "

َعععا ميكععن أا ََيععتج ِِبَععا َمععن ال يععرى الوضعع وَء مععن النععوم كيععف نععام مععن جلععوس أو اضععطجاع أو اتكععاء أو تععورك أو اسععتناد ، وإَّنن
؛ وانظعر أي ضععاً َمعا رواُه ابعُن حعا ٍم ععِن الشنعع يبِّ (  242ص58التمهيعد ، ا" ) أصال ومع َذلَك َفالَ حجة  م يف شيء ِمن ُو 

 5احمللععععى ، ا" ) إا َكعععععاَا غععععرارا مل يععععنقض الطهععععارة ، والغععععرار هععععو القليععععل مععععن النععععوم " يف َهععععَذا املعععععىن إذ  يععععرى أَان النععععوَم 
 .(228ص
ِ باليدين 6  (.  282، ص1، ا"عقفا"مادة : انظر اللساا)، . وضع  يف اجللوس شثيو  ِبلسِة الُقرُفصاِء مَع ضمِّ الّساقني 
 . «ز»زيادة من  7
 . «ر»غري واردة يف  8
ة هععع  وتععويف يف شععوال سععن 484، تععوىل قضععاء قرطثععة يف صععفر سععنة ( أبععو القاسععم)سععراا بععن عثععد اهلل بععن ُممععد بععن سععراا  9
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ِل ال َقثولِ  اللَ  ،َرُجالِا ملَ  َيكونا ِمن  أَه  ُرُ ا، فَقاَل بَعع ُض ال ُفَقهاِء  أَنعنُهما َرأَيا ا ِ  َهد  َغيع  وملَ  َيش 
ض رَةِ  ِمنَ  ِد ب ُن َعّتاٍب  1ال ُنَصّلي: احلَ  َلَة ؛ فَقاَل أَبو ُُمَمن فاَع هِذِه اللنيع  فاَع : اأَلش  ُنَصّلي اأَلش 

ا  َهَب بَعع ِض ال ُفَقهاِء َأهن َلَة ال ِعيِد، فَقاَل أَبو َمر واَا  2[ُتَصلنى]أَلان َمذ  َرمِحَُو  3(ب ُن َماِلكٍ ) لَيع 
ن: اللنُو  َمع هاَما َجَلس   .ا ِإىل َهَذا الشني ِخ َة ِلساً ِإالّ َوَسَِع نا ِمن ُو َغراِاَب ملَ  َنس 

 

ِلة، م نر [ ]71] ، ه ر ِتكون  عام   ِش اِدا  م ررتِق ب ي ال   ل 
ت  ار  والتووات ر  ؟ ِ ة  اششر  [ج 

ِسراِا ب ِن َعث ِد  5ن دَ َحَضر ُت َمَع َأ  عِ :  4وقاَل يل أَبو ُُمَمندٍ : قاَل َرِضَي اهلُل َعن ُو 
الِل، َفَشِهَد ِعن َدُه اث نا َعَشَر َرُجاًل أَنعنُهم  رَأَو ُه  اِمِع الر تِقاِب ا ِ  ِن اجل   [ز  22 /] اهلِل يف َصح 

ض رَِة َأشاَر اوملَ  يَعع َلِم ال قاضي بَعع ُد العتنم (ِإلَي وِ )َم، َفَكَّان بَعع َض احلَ 
ن  ِجَهِة بَِقثوِل َشهاَدُِتِم  مِ  6

َتَمَع يف ال ُكلِّ  1(فَََّتى بَعع َد ذِلَك ََثانَِية  )، 7[بَعَرح  ُ ] الَ : التنواتُِر، َفقاَل َأ  أَو  حَن ُوُهم  َحَّت اج 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                
: وبغيعععة امللعععتمس ؛157ترمجعععة رقعععم 225ص5ا :الصعععلة: )انظعععر. وعثعععد امللعععك بعععن سعععراا اللغعععوك احلعععافظ ابنعععو ،هعععع411
 (.521ترمجة رقم  515ص5ا :واملغرب يف حلى املغرب؛ 782ترمجة رقم  388ص2ا
 .ُتَصلنى: « ز»ُيصلِّي ، ويف : « ت»يف  1
 . «ز»و« ت»زيادة من  2
 . سقط من األصل 3
كاا فقيهاً ، . ،  من أهل قرطثة وكثار املعفعتني ِِبَا عتاب  بن عتاب املعروف بابن ( عثد اهلل وأب)لرمحاا بن ُممد عثد ا 4

عاملععاً ، ورعععاً ، بصععرياً باحلععديث وطرقععو ، خثععرياً بالوثععااو وعللهععا ، الَ جُيععارى يف َذلععَك ، وكععاا مععدار الفعععتوى عليععو يف وقعععتو ، 
هعع  فصعّلى عليعو ابنعو عثعد الرمحعاا ، وشعهد جنازتعُو املعتمعد علَعى اهلل ُممعد بعن عثّعاد ، 412نة تويف بقرطثة يف صعفر معن سع
ترمجععة  512ص5ا: )، وبغيععة امللععتمس ( 5594ترمجععة  151ص2ا: )راجععع  الصععلة . ومشععى فيهععا راجععالً علَععى قدميععو

 (.242ص2ا: )والديثاا املذهب ( 242رقم 
 .ُععثعيد: « ز»يف  5
 . «ز»سقط  من  6
 . «ز»زيادة من  7
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روَا َأو  حَن ُوُهم ، َفقاَل َأ   ِتهاِر والتنواتُِر ِقياساً َعلى قَعو ِل : ِعش  َشهاَدتُعُهم  عاِمَلة  ِمن  ِجَهِة االش 
ََّلِة احُلَمالءِ  اب نِ  نوا يف َمس  ال قاِسِم وُسح 

2. 

 

يـِتِـِ ا[ ]72]  [ِمِسائ   ب ي ارت ِقاب  اأِله لوة  ِوِتِحر ت ق ِااا  األمرِ ار  ر ؤر
َّروِ ُّ  ال قاِضي: قاَل َرِضَي اهللُ َعن ُو  ِِبََياَا ، ال قاِضَي بُِقر طَُثَة أَبا َعث ِد  3خاَطَب أَبو ال َعّثاِس اع 

َثَغ  َأان ِهالَل َشع ثاَا رُِاَي ِِبَِهِتوِ  4هلِل ُُمَمندَ ا ب َن َأص 
ميِس، وقالَ  5 َلَة اعَ  ِإننُو ثَعَثَ  ذِلَك : لَيع 

ِسواُه أَان وَ ى َغر ناطََة اب ِن َأض حَ  6ِعن دك مبا َوَجَب َوَعلى ما َوَجَب، وثَعَثَ  ِبَشهاَدِة فُعَقهاءِ 
َوااَ  َسِن ُشَري    قاضي  .ّثاِس ال َمذ كورِ خِبَطِّ َأ  ال عَ 7الُعنع  َثَغ أَبو احلَ  َوخاَطَب أَبا َعث ِد اهلِل ب َن َأص 

ثيِلَيَة أَننُو َرآُه َرُجل  ِِبَِهِة َمو ُرورَ  ِإش 
َثَغ َعمنا َص ن ِعن َدُه فِعيِو،  8 َهَم ُشَري    ُُمَمنَد ب َن َأص  تَعف  َواس 

ِ  فَعَوجنَو إيَلن ال َقاِضي ُُمَمندِ  ِر َشع ثاَا بِيَعو َمني  َثَغ مَع أِ  احَلَسِن ب ِن َورّاٍذ قَعث ِل ان ِصراِم َشه  بِن َأص 
َُّلِّن َعن  ذِلَك، فَعُقل  ُ  َثَ  َأا  يُعر ِسَل فُعر سانًا ِمن  ِقَثِلِو ِإىل : أَو  حَن ِوِ ا بِاللني ِل َيس  نَرى ِإذا َأص 

صوِا ال َقريَثِة ِمت ِل ال مُ  ثَعَهُهنن، فَعَعسى أَننُو َقد   1وِإبيل َيةَ  10هرُ اش  وقَ  9ووَشن تيالَ  ردوّ هِذِه احلُ  َوَما َأش 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                
ُّويتَ بَعع َد َذلَك بَِتَمانية: « ز»يف  1  .َف
ععيالً  ألنعو َُيمعل معن بعالده صعغريا : قَعاَل ابعُن سعالنٍم يف َغريثِعِو ". ال يُعورنث إال بِثَعيِّععنةٍ :" ومنو قول عمر يف  احَلِمعيِل  2 َُسِّعي محَِ

ععوُد مععن هععذا ، يقععالويف  احَلِمععع: وقععال أبععو عثعععيٍد . ومل يولععد يف اإلسععالم إَّنععا َُسِّععَي  احَلِمعععيُل  الععذك :  يل تفسععري   آخععر هععو أج 
هذا أخي أو أ  أو ابِّن فال ُيَصعّدَذ عليعو إال بِعثَعيِّععَنٍة ألنعو يريعُد : قاَل عمُرمحياًل  ألنو َُمموُل الّنَسِب ، وهو أا يقول الرجل 

ِعّي  بذلك أا َيدفَع مرياَث مو الُه الذك أععتَعَقو ، و ذا عيل  : قيل لِلدن  (.72ص  5الغريب البن سالم ا : انظر . ) محَِ
 . «ز»سقط  من  3
 . «ز»سقط  من  4
 .ِبهة: « ز»يف  5
 . «ز»سقط  من  6
 .العقداا: « ز»يف  7
امعل البعِن  اُنظعر الك)  بفت  امليم وسكوا العواو وضعم العراء وسعكوا العواو التانيعة وآخعره راء ثانيعة، (  Mawrur) و ُرور م 8

 (.      427، ص 1عثد الواحد الشيثاين، ا

 ".شان  يالو" أو " شن  يالو" ويرسم يف بعض املصادر  9
 (. 297ص4ا)معجم الثلداا ، طثعة دار الفكر ، ، بريوت، )حصن  شهري باألندلس عّده ياقوت من  أقاليم لثلَة  10
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ء  فَعيُعع َمَل مبا  ّ تِِو ِمن ها َشي  رُُه ِلذِلَك، فَِإا  ملَ  َي ميِس فَعَيتَعَقّوى أَم  َلَة اعَ  َقد  رُِاَي ِعن َدُهم  لَيع 
َّروِ ُّ ألَننوُ  ٍر َعظيٍم،  خاَطَب ِبِو ال قاضي أَبو ال َعّثاِس اع  ل  َمو صوف  خِبَري ٍ وُهَو مبِص  قاٍض َعد 

َلَة َثالثنَي ِمن  َشع ثاَا، وشاَوَر يف ذِلَك سااَِر َمن   ُمَعِة لَيع  َلَة اجلُ  ويَعن َثغي أَا  جُي َلَس اِلر تِقاِبِو لَيع 
َلَة السنث ِ ، فَعَلم   َّا  جَي ِلَس الر تِقابِِو لَيع  َّشاروا َعَلي ِو ِب يُواِفِو الصنواَب َمن  أَف تاُه ِبذِلَك َواَل  بَِقَي َف

َيعَ  ُهَو يف ال َعَمِل بِِتل َك ال ُفت يا، وخاَلفوا ال َمه 
ُثنا 2 َهَب، َفَحس  َوال َمذ 

اهلُل ونِع َم ال وَكيُل، َفَجَلَس  3
َلَة السنث ِ ، وَرآُه مُج   طَِإ لَيع  يًَة ملَ  َُي َف الر تِقاِبِو ُهَو، َوُهم  َعلى ما َرأَو ُه ِمَن اعَ  هوُر الّناِس فيها ُرق 

اِمِع يف مَجاَعٍة ِمَن الّناسِ  ثَعَرين َمن  َرآُه قَعث َل َصالِة ال َمغ ِرِب يف اجل   .فيَها، وَأخ 

الَل َلو  أُغ ِمَي  ُّ هِذِه ال ُفعت يا َأان ا ِ  َتِثنُي بِِو َخَط [َعَلي وِ ]وِمّا َيس 
ليلَة السنث ِ  وملَ  يُعَر،  4

َلو  أَف َطروا يَعو َم السنث ِ  كانوا َقد  أَف َطروا يَعو ماً فعَ 
ِمن  َرَمضاَا َعلى ُمق َتضى ما ثَعَثَ  ِعن َد قاضي  5

ُلوِس  طَّوا يف تَعر ِك اجل  َجَياَا ال َمذ كوِر، َواَل َيَِلُّ ِفط ُر ذِلَك ال يَعو ِم َعلى َهذا، وِإا  صاموُه َأخ 
ُمَعِة وِإع ماِل  َلَة اجلُ  َلَة ِإح دى َوَثالثنَي، ال ِكتاِب َوُوصولِ لَيع  َلٍة ِمن  َرَمضاَا َعلى   ُو لَيع  وِهَي أَونُل لَيع 

اِكُم بَِّنع َتقريَةَ . ُكلِّ حالٍ  ثَعَرين اب ُن َوشوٍا احل  وَقد  َأخ 
َوَعَمِلها أَننُو رُِاَي بَِثياَسَة  ِهالُل َشع ثاَا  6

رَبين َرجُ  َميِس، وَكذِلَك َأخ  َلَة اع  َشِم أَننُو َخرََا ِمن  َبط لَ لَيع  يوَس يَعو َم اأَلر بِعاِء فَعرََأى ل  ِمَن احلَ 
ثَعَرين ُمَثشُِّر َمو الكَ  ميِس، َوَأخ  َلَة اعَ  ِهالَل َشع ثاَا لَيع 
َميسِ  7 َلَة اع   .أَننُو َرآُه لَيع 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 .أوياوبنو: يف ز 1
َيع  :  َفسنَرُه اب ُن َمن ظوٍر فَعَقالَ  2 يَعُع : واِض   َواِسع  بَعيِّعن  ، مَج ُعُو مَهاِيُع، وأنشَد : طريو  َمه  ديَها َطريو  َمه  اللسعاا . )بالَغو ِر يَعه 
 (.   «هيع » مادة : 
 .وحسثنا: « ز»يف  3
 . «ز»زيادة من  4
 .يوماا: « ز»يف  5
 . «ز»سقط  من  6
 ؟قرطثة واف مقرب من حاكم ها صفة مللعل 7
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َم ِمىًن ِبَغري ِ ناِقٍل ِإىل َثَغ ال قاضي وِمَن ال َعَجِب َأان ِكتاَب ُشَري ٍ  جاَء يَعو   ُُمَمنِد ب ِن َأص 
َلَة َكذا، وال يَعو ُم َعلى هذا يَعو ُم َعَرَفَة وأَننُو يُقيُم ال عيَد َعلى ذِلَك،  ِة رُِاَي ليع  جن َّان ِهالَل ذك احلِ  ِب

تاين يف ذِلَك فََّفع تَعي ُ  بِِإع ماِل ال ِكتاِب وَأا  يُناَدى يف الّنا تَعف  َّان وُعلَم َخطُّ ُشَري ٍ  واس  ِس ِب
ال عيَد َغدًا فَعَفَعَل َفكاَا ال عيُد َغداً، فَعَهل  هذا ِإاّل تَناُقض  وِقلنُة ان ِقياٍد ِإىل ما يوِجُثُو َُم ُض 
اِدك  ماِم ا   َلت ُو مَحاَمة  ِمَن احلَ  ثيل َيَة َُتَمن ِد ب ِن َعّثاٍد صاِحِب ِإش  ال ِعل ِم، وأَع ِرُف َأان ِكتاَب ُُمَمن

َّع َلَمُو اب ُن أَد َهَم  وأََمَر بِال رَبيِ  يف الّناِس َأان ال عيَد َوق َ   ال َغداِة يف عيِد ِفط ٍر َأو  َأض حى، َف
يف مَجيِع  1[ إالن اللنوَ ]ال يَعو َم وأَا  َُي ُرجوا ِإىل َصالِة ال عيِد، فَرِحَم اهلُل َمن  َُتَّرى ِلديِنِو وملَ  َُيَف  

 .ُهم  َعَمِلِو وَرِضَي َعنع  

رِ  ثَعَرين الثطليوِسيُّ  اإِلماُم، يف ال َعص  وَأخ 
يَعو َم اآلِخِر التّاين ِمن  َشّواٍل َأان ِكتابًا جاَء  2

الِل ِمن  َشّواٍل َوق َ  الّاواِل والّناُس ِصيام ، فَُِّمروا بِال ِفط ِر وملَ  ُُي رَا  ِمَن  ِإىل َبطليوَس بِتُثوِت ا ِ 
ريَن : وقاَل َرِضَي اهلُل َعن وُ . ال َغِد ِلَصالِة ال عيدِ  اُر تُِقَب ِهالُل َشّواٍل ِمن  َسَنِة َسث ٍع وِعش 

ُهم  َمن  جَتَنن  ُمَعِة هِذِه، ِإاّل َأان ِمنع  َلِة اجلُ  ُمَعِة فَعَلم  يُعَر وَرآُه أَق وام  يف لَيع  َلَة اجلُ  َب أَداَء وََخ ِسمااٍَة لَيع 
َتَثل  بار تِقابِِو وال أُر ِسلَ الشنهاَدِة فيما ذُِكَر، وملَ  يُعه  

صوِا ال ُمجاِورَِة حبَض رَِة قُعر طَُثَة 3 ِإىل احلُ 
ُمَعِة  َم اجلُ  َم السنث ِ ، وأَف َطَر مَجاَعة  يَعو  يَِتِو َعلى ما َجَرت  بِِو ال عاَدُة، َفكاَا ال عيُد يَعو  الل ِتماِس ُرق 

ثيِلَيَة بُِقر طَُثَة ِمنن  َقِدَم ِمَن ال ثاِديَِة ورَ  آُه فيها، وكاَا ال عيُد يف َكترٍي ِمَن ال َثوادك ويف َجَياَا وِإش 
رب ُت  ُمَعِة، وكاَا بَِغر ناطَة يَعو َم السنث ِ ، وكذِلَك ُأخ  ومالَقَة وأَل مري يََة ويف َكترٍي ِمَن ال ِثالِد يَعو َم اجلُ 

 . أَننُو مبَديَنَة ُمرّاُكَ  َحَرَسها اهللُ 

ر  ِما يـ فرِرض  للِمحرجور  منر نِفقةز  ب ي مسألةث []73]  [ قدر

                                                                                                                      
 . «ز»دة من زيا 1
 .القصر: « ز»يف  2
 . «ز»أزيل، والتنص ِويُب من : يف األصل  3
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 سٍ ََخ   اب نُ   [ز 23] /  َوهَو  1[الّذهنِ ]خُم َتِلِط  ورٍ جُ يف ُم   وابُ اجلَ : ضٍ ر  يف فعَ  ّلة  س  مَ 
 َمَع أخيو ن  ساكِ  هوَ  جورُ َوَهذا احمل  . قاضٍ  ديِ ق  بتعَ  وِ يقِ قِ شَ  أخيوِ  رِ ظَ وُهَو إىل نَ ، نةً سَ  رينَ ش  وعِ 
  2َلوُ  غلُّ يستَ وَ  ،هُ َلُو غريُ  نَ و وال حاضِ نُ َوُهَو حاضِ ، دةٍ واحِ  يف دارٍ  ال َمذ ُكورِ  قديِ َلُو بالتّ  اارِ النّ 
 ،3اهمَ مُ ُتدُ  نة  ما ساكِ َوِهَي معهُ  ،ة  وكَ ما ِملُ نهُ ي  بعَ وَ  ،أكترَ ال َ ُمراِبطّيٍة  تاقيلَ مَ  الثةَ ثَ  هرٍ شَ  ُكلن 
َوُهوَ ، ن  ب  ا ا وَ 

 و أا  مُ لاَ ما يَ  نيِ يِ ث  يف تعَ  -َرضَي اهلل عن َك  – 5فَعَلَك الَفض لُ  .وامٍ أع   عةَ بَ أر   اب نُ  4
 تاءِ لشِّ لِ  قادٍ رُ وَ  ثاسٍ لِ  ةِ وَ س  كِ َو  بٍ طَ حَ وَ  فٍ ر  صَ وَ   ٍ ي  زَ وَ  يوٍ قِ ن دَ مِ  ةِ وَ س  كِ َو  اذٍ ن إنفَ َعلي ِو مِ  كَ رِ جُي  
 ىَعل وَ هُ  إذ   ِو،ُكلِّ   6َذِلكَ ن مِ  احملجورِ  ةِ صن ها يف حِ نِ اب  وَ  ةِ لوكَ م  لمَ و أي ضًا لِ مُ لاَ ا يَ مَ وَ  ،يفِ الصن وَ 
 ر ُكلِّ م  أو  ،رٍ ه  شَ  يف ُكلِّ  ال َمذ كورِ  فاذِ ن  اإلِ  يدَ دِ َُت   نكَ عَ  ي اهللُ ضِ رَ  نيِّ  ثعَ فعَ  ِة،صوفَ و  ل مَ ا ةِ الَ احل َ 
 يُّ صِ ا الوَ هذ بُ تُ ك  يَ  يفَ وكَ  ،هاجوهِ ها ووُ نافِ أص   الفِ تِ لى اخ  عَ  قادِ والرُّ  ثاسِ اللِّ  ةِ وَ كس    ن  مِ  بٍ و  ثعَ 
 رك عَ ِمّا جَي   ةَ اءَ و الربَ سِ ف  نعَ لِ 

َ
  ةِ لى احلالَ عَ  وَ هُ  إذ   ؛ ولِّ َك كُ ذلِ  ن  مِ  جورِ ح  لى هذا امل

َ
 ذَ و  فعَ  ةِ صوفَ و  امل

 ّجوراً مَ  ،الً ص  فَ  الً ص  فَ  ،ياً شافِ  ياناً و بَ ن  يعِّ و، وبعَ لِّ َك كُ يف ذلِ  وابِ اجلَ نا بِ تِ أف   .ونِ ه  ذِ  الطِ تِ ن اخ  هذا مِ 
  قيوِ دَ  ن  مِ  عااِ بُ رُ  تَ ر  كَ الذك ذَ  ثولِ خ  مَ ل  لِ   :َرِضَي اهلُل َعنوُ  فّجابَ  ؛اهلل شاءَ  ا  إ كوراً ش  مَ 
 ميصااِ وقَ  ،رِ ه  َك يف الشن ذلِ  ُكلُّ   ،بٍ طَ حَ  لِ مِح   فُ ص  ونِ  مَ راهِ دَ  ةُ سَ وََخ    ٍ ي  زَ  ن  مِ  نااِ وَثُُ   ِ م  القَ 
اجو  وزَ 

  و  ر  َلُو فعَ  ضُ رَ ف  يعُ  دِ ر  الثعَ  نِ مَ ويف زَ  ،يف العامِ  كَ َذلِ  ُكلُّ   ،وِ ي  مَ دَ قَ لِ  فٍّ وجا خُ وزَ  راويلَ سَ  7
ِ ] وَُم ُشوٌّ  ةً قَ فعَ ر  ومِ  ة  فَ حَ ل  مِ  هِ قادِ رُ  ةِ وَ س  َلُو يف كِ  ضُ رَ ف  ويعُ ، 8[ِلعاَمني 

 راش  وفِ  ء  ساوكِ  ،وامٍ أع   ةِ الثَ تَ لِ  1

                                                                                                                      
 . «ر»والتكملة من  ،بياض  يف األصلِ  1
 .يف كل: « ر»يف  2
 . عدمتو: « ر»يف  3
 .هو: « ر»يف  4
 . «ر»فالفضل، والتصويب من : « ز»يف  5
 . «ر»كلمة غري مقروءة يف األصل، والتصويب من  6
 . «ر»زوا، والتصويب من : « ز»يف  7
 . «ر»، والتكملة من «ز»بياض يف  8
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 هذِ  ن  مِ  رَ تعَ ألك   صوفٍ بِ  لوء  َِم   راش  وفِ 
ُ
 نَ ها مِ واعِ أن   الفِ تِ لى اخ  و عَ تُ وَ س  كِ   هِ هذِ  كواُ تَ  ،ةِ دن ه امل

 ضُ ر  والفَ  ،ناهُ ر  سن لى ما فَ ها عَ ري ِ غَ ا بِ  َ دَ ها أب  الفِ تِ لى اخ  ُتا عَ دن مُ     ضَ قَ فَإذا انع   2دِ يِّ اجلَ  ديدِ اجلَ 
(نِ َثُُ ) فُ ص  ونِ  ن  وَثُُ  قيوٍ دَ  نِ مِ  عِ بُ الرُّ  عُ بُ ورُ  باعٍ أر   ةُ الثَ ها ثَ نِ ب  او  ةِ لوكَ م  لمَ لِ 

 لِ مِح   فُ ص  ونِ   ٍ ي  زَ  3
ى اهلل َعلي ِو لّ اهلل صَ  سولُ فَقد  قاَل رَ ، قادِ رُّ وال ثاسِ اللِّ  ةُ وَ س  َوأّما كِ  ،فٍ ر  صَ  مِ راهِ دَ  ةُ الثَ وثَ  بٍ طَ حَ 
 - و اهللمِحَ رَ  ك  وَقد  ُسِئَل مالِ ، 4« سُ ثَ ل  و ِمّا تعَ س  ثِ ل  تعُ ول   لُ و ِمّا تّكُ م  عِ ط  تُ ل  فعَ » :َذرٍّ  أل  مَ لن وسَ 

 ياباً ثِ  سُ ثَ ل  أو يعَ  دُ ث  ِمن ُو العَ  لُ ال يّكُ  عامٍ طَ  ن  مِ  دُ يِّ السن  لُ ّكُ يَ  ل  هَ  - يثِ داحلَ  تّويلِ بِ  مُ لَ َوُهَو أع  
يفَك َذلِ  ن  مِ  وَ هُ : قاَل فَ ؟  دُ ث  ها العَ سُ ثَ ل  ال يعَ 

ا ِ  قادِ رُ  ةُ وَ س  ها كِ نِ واب   ال َمذ ُكورَةِ  ةِ لوكَ م  مَ ل  ولِ  ،ةٍ عَ سَ  5
ناهُ ما  لىعَ  ماهِ ثاسِ ولِ  أفع تَعو 

لى عَ  دِ يِّ السن  ةِ وَ س  كِ بِ  وُ حَ ل  ما ال تعُ ُتَ وَ س  كِ   أان  ريَ غَ ال َعَدِد، األَمِد و  يف 6
 ىلن ُموَ لى ال  عَ  َويكواُ  ،ياطِ تِ ح  اال نَ مِ  يُّ صِ الوَ  راهُ ما يَ  رِ د  لى قَ َك وعَ يف ذلِ  كٍ مالِ  ن  عَ  كَ وِ ما رُ 
[َعلي وِ ]

(هانِ واب  ) مِ اعادِ  ةِ قَ فَ نعَ  ن  مِ  7
َلُو  ةُ اءَ َوأّما الربَ  .كَ ذلِ  ن  و مِ تِ صن حِ  رِ د  لى قَ ما عَ ُتِِ وَ س  وكِ  8

 لِ ثَ اعَ  مُ َوُهَو دااِ  والِ األح   ضِ ع  و يف بعَ لُ ق  إلي ِو عَ   ُ ثُ ت  كاَا ال يعَ   إلي ِو فإا   10وعُ فعَ د  تَ  9اِمِّ 
َ ت  مِ  11َتوُ قَ فَ و نعَ ثِ ش  فيما يُ  يِّ صِ الوَ  لُ و  قعَ  لُ و  القَ فَ   الطِ تِ خ  الوا

َو َوهُ ، وتَ ونعَ مؤُ وَ و تَ وَ س  وكِ  جورِ ح  ل امل
ُد ب ُن قاَلُو ُمَُ  ،اهلِل التعنو فيوُ وبِ  ،يِّ صِ الوَ  ةِ ضانَ الذك َيكوُا يف حَ  غريِ الصن َك كَ دك يف ذلِ ن  عِ  من

 .  احلااِّ ب ِن أمَحَد 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 . «ر»مرفو، والتصويب من : « ز»يف  1
 . «ر»اجلديد، والتصويب من : « ز»يف  2
 . «ر»سقط  من  3
ُع َجم الكثري  4

َرَجو الطنرَباينّ يف امل  (.8/287: )أخ 
 . «ر»من، والتصويب من : « ز»يف  5
 . «ر»والتصويب من  فسنرناُه،: « ز»يف  6
 . «ر»، والّتكملة من «ز»سقط  من  7
 . «ر»سقط  من  8
 .مبا: « ز»يف  9

 .يدفعو: « ز»يف  10
 . نفقة: « ز»يف  11



  

 

- 89 - 

شِ رَ األبع    ِ ن  بِ  ضِ ر  يف فعَ أ  عث ِد اهلِل ب ِن الَعّواِد  قيوِ ُ  َمَع الفَ ي  فع تعَ أَ  :وقاَل َرِضَي اهللُ َعنوُ 
1 

شِ رَ األبع  
الِ شن العَ  اب نِ  دِ لَ ا وَ هجِ و  لى زَ عَ  1

(عِ بُ رُ ) فُ ص  نِ وَ  اعٍ بَ أر   ةُ عَ بعَ ها أر  مِ ادِ عَِ : 2
 ، ٍ م  قَ  يوِ قِ دَ  3

َك  يف َذلِ  ُكلُّ   ؛بٍ طَ حَ  لُ مِح  وَ  ،فصر   يٍّ طِ ابِ رَ مُ  قالٍ ت  مِ  فُ ص  ونِ  ، ِ ي  الان  نَ مِ  عٍ بُ رُ  فُ ص  نِ وَ  ، ٍ م  قَ 
  اسِ ثّ أ  العَ  دِ لَ لى وَ عَ     ضَ رِ وفُ :  4[قالَ . ]رِ ه  الشن 

َ
ريِطيامل ها وِ حَن   أو   وامٍ أع   ةِ سَ ََخ   ن  مِ  ةٍ ين ثِ صَ لِ  ج 

َعن   مَ راهِ دَ  ةُ عَ بعَ وأر   قيوٍ دَ  عِ بُ رُ  فُ ص  ونِ رُبُعاِا ها وِ حَن  
 فِ ر  لصن ها لِ ن  مِ  بُ ىن جيَِ ك  وسُ  ف  ر  وصَ   ٍ ي  زَ  5

ِد َعثُد اهلل الَفقيُو أَبو الَولي كَ ِّن َعلى ذلِ قَ ووافعَ  .م  هَ ر  ىن دِ ك  لسُّ ولِ  م  هَ ر  دِ   ِ ي  لان ولِ  ااِ  َ ر  دِ  فِ ر  لصن لِ 
ب ُن الَعّوادِ 

و أمُّ تُعر ِضُعو  8فَالصنيبُّ : 7اذِ قّ الرن  اسِ ثّ أ  العَ  دِ لَ وَ   ِ ن  ثِ لِ  ماينِّ اليَ  دِ لَ لى وَ عَ     ضَ رِ وفُ . 6
عااِ بُ ها رُ ن  مِ  ،قيوٍ دَ  باعِ أر   ةَ الثَ و ثَ أمُّ 

ن  عَ  مَ راهِ دَ  ةُ تن وسِ  ،يبِّ الصن  ةِ صن حلِِ  مِ خادِ ل  لِ  ع  بُ ورُ  لألمِّ  9
10 

َذ كورَةِ  مِ اعادِ  نَ و مِ تُ صن وحِ  ،لألمِّ  فٍ ر  صَ 
: 11[قالَ . ] ٍ ي  زَ  ااِ أَث   ةُ الثَ وثَ  ،بٍ طَ ىن وحَ ك  وسُ  امل

بَنيهاو  أةٍ رَ الم      وفرضَ 
ةُ جَ و  والان  - ة  سَ ََخ   م  وهُ - 12

 ن  مِ  ةُ دَ الواحِ  :14ااِ تَ ن  الثِ  ،ُمطَلنَقةٍ  ريُ غَ  13

                                                                                                                      
 .األشرس: « ر»يف  1
 .الغشا: « ر»يف  2
 . «ر»سقط  من  3
 . «ر»زيادة من  4
 .  «ر»بني، والتصويب من : « ز»يف  5
، يستعرُي نّسعاخ املخطوطعاِت أحيانعاً بععَض الرمعوز للّداللعِة علعى بععض األععالم معن  " د ع"ووافقِّن على ذلَك : « ز»يف  6

 .كثار املؤلفني والشيوخ املفتني
 .الر: « ر»يف  7
 . «ر»ونصيب، والتصويب من : « ز»يف  8
 .ربع: « ر»يف  9

 .بني: « ر»يف  10
 . «ر»زيادة من  11
 . «ر»وابنتها، والتصويب من : « ز»يف  12
 .والاوا: « ر»يف  13
 .ابنتاا: « ر»يف  14
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اثع َنيَت  ن رى مِ واألخ   ،ةً نَ سَ  رَ شَ عَ  ةَ الثَ ثَ 
 ن  ومِ  ةٍ تن سِ  ن  ومِ  ةٍ سَ ََخ   ن  مِ  الدٍ أو   ةُ الثَ وثَ  ،ةً نَ سَ  ةَ رَ ش  عَ  1

 ةُ عَ س  وتِ  ،بٍ طَ حَ  لُ ومِح   ، ٍ ي  زَ  عُ بُ ورُ  ،قيوٍ دَ  عِ بُ رُ  فُ ص  ونِ  باعٍ أر   ةُ رَ شَ عَ  - نُّ فيما أاُ  - ةٍ عَ ثع  سَ 
(فٍ ر  صَ ) مِ راهِ دَ 

 أخيوِ  َمَع اب نِ  وَ فَ أننُو اتعن  اٍ رَ فعَ  اب نُ  رَ كَ وذَ  :قالَ  .دٍ واحِ  لِّ كُ لِ  ف  ص  ونِ  م  هَ ر  دِ   ،2
[ابع َنةِ ] نمِ  وِ ي  تعَ نَ ابع   ضِ ر  يف فعَ 

َذ ُكورَةِ  اٍ رَ فعَ  نِ اب   3
داُ ا  ،امل  ها واألمُّ قَ و  فعَ  ةُ يَ انِ والتّ  األمُّ ها عُ ضِ ر  تعُ إح 

َ  يٍّ طِ رابِ مُ  بٍ هَ ذَ  قالِ ت  ومِ  ، ٍ ي  زَ  عِ بُ رُ  فِ ص  ونِ  ،قيوٍ دَ  [ز  24] /  باعِ أر   ةِ سَ م  خِبَ لنَقة  ُمطَ   بَعني 
َ وَ س  يف الكِ  ضَ رَ يل أننُو فعَ  رَ كَ وذَ  ،فِ ر  ىن  والصن ك  السُّ   رِ ه  ما يف الشن  َُ  قادِ والرُّ  4ثاسِ اللِّ  ِة بَعني 
رَ يعَ  وملَ   ،قاالً ت  مِ 

ة عَ س  وأرى أا  َيكوَا تِ  ،فٍ ص  ونِ  تاقيلَ مَ  ةِ عَ ثع  سَ  ن  مِ  رَ تعَ أخيو أك   اب نَ  يَ طِ ع  يعُ  أا   5
وِ ي  نعَ َاو َجِتِو وابع  لِ  لٍ جُ لى رَ عَ  - َي اهلُل َعنوُ َرضِ  - ضَ رَ وفعَ  .تاقيلَ مَ 

ُ  مِ خادِ ل  ها ولِ ن  مِ  6
 ةَ يَ انِ َثَ  عِ ضِ ر  وامل

ن  مِ  قاالً ت  ومِ  بٍ طَ حَ  لَ ومِح    ٍ ي  زَ  عَ بُ ورُ  قيوٍ دَ  باعِ أر  
 ةُ وَ س  الكِ  :رِ ه  َك  يف الشن ذلِ  ُكلُّ   ،فٍ ر  صَ  7

ِو َخاٍّ  ةُ وَ ر  فعَ  ،ةِ جَ و  لان لِ  ٍر ِبَوج  َنس 
ن  عَ  8

 ةٍ دن مُ لِ  ريفِ واعَ  بيعِ الرن  لِ ص  فَ  ن  عَ  اٍّ خَ  ةِ ودراعَ  ،دِ ر  الثعَ  لِ ص  فَ  9
ُ  بِ و  التعن  نَ مِ  ديدااِ جَ   راويلَ جا سَ و  وزَ  ،قيقااِ رَ  دااِ يدجَ  ميصااِ وقَ  ،نيِ عامَ  ن  مِ  ةٍ دن مُ لِ 

 10ثِ لن تعَ امل
[...]عامٍ  ن  مِ  ةٍ دن مُ لِ  11يدٍ ج جا قرذٍ و  وزَ  ،عامٍ ِمن   ةٍ دن مُ لِ 

ِ عامَ  ن  مِ  ةٍ دن مُ لِ  12  ميصااِ قَ  يبِّ لصن ولِ  ني 

                                                                                                                      
 .ثالثة: « ز»يف  1
 . «ر»سقط  من  2
 .  «ر»زيادة من  3
 .  «ر»الكسوتني اللثاس، والتصويب من : « ز»يف  4
 .يرد: « ر»يف  5
 .وابنتو: « ر»يف  6
 .عن: « ر»يف  7
 .فروُة تستُعُر فرَجها: « ز»يف  8
 .من: « ز»يف  9

 املتلث ؟؟: « ز»يف  10
 .«م»و « ر»جديداا، والتصويب من : « ز»يف  11
 .عثارة غري مقروءة يف النسخ 12
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 ةٍ دن مُ لِ  تااِ ديدَ جَ  تااِ وَ ر  وفعَ  تااِ ديدَ جَ  1تااِ ون شُ َُم  ، و عامٍ ِمن   ةٍ دن مُ ُهما لِ ِمنع   دٍ واحِ  لِّ كُ لِ  ديدااِ جَ 
ِ عامَ  ن  مِ  ( دار  )  و عامٍ  ن  مِ  ةٍ دن مُ ُهما لِ ِمنع   دٍ واحِ  لِّ كُ لِ  جا قرذٍ و  وزَ  ،ني 

َِ ك  لسُّ لِ  2  فِ ص  نِ ىن ِب
ِ عامَ  ن  مِ  ةٍ دن مُ لِ  ة  وَ ر  وفعَ  3ة  ون شُ َُم   مِ خادِ ل  ولِ  ، قالٍ ت  مِ   مِ  راويلَ جا سَ و  وزَ  ميصااِ وقَ  ،ني 

ُ
 ثِ لن تعَ ن  َغري ِ امل

 
ُ
 ةُ وَ س  أّما كِ  و . عامٍ  ن  مِ  ةٍ دن مُ َ ا لِ   ُ لُ ص  ا يَ ِمِّ  جا قرذٍ و  زَ  و ،عامٍ  ن  مِ  ةٍ دن مُ لِ  ديدِ اجلَ  نَ مِ  ثِ لن تعَ امل
 ِ ي  لثعَ ا و قادِ لرُّ ا

َ ثعَ عَحَّت يُ  4 وقاَل َرِضَي . ة  قَ فَ َعلي ِو نعَ  ةِ يَ ثع  لصِّ ولَي َس لِ ، هاجِ و  ا َمَع زَ ما ِ  دارُ ق  مِ  نين
  :اهلُل َعنوُ 

َ
 نَ مِ  :ماهُ مُ دُ َُي   ن  مَ ولِ  رِ ه  يف الشن  يِّ شِ رَ اهلل القُ  َعث دِ   َِّن  ابع   5لَِتِقينَة وُُمَمندٍ  روضُ ف  امل

 فِ ر  صن ال نِ عَ  و ،ة  ثريَ كَ   ة  مَ ا  حُ  بِ طَ احلَ  نَ مِ  و ، ااٍ أَث   ةُ الثَ ثَ   ِ ي  الان  نَ مِ  و ، باعٍ أر   ةُ عَ بعَ أر   قيوِ الدن 
(فُ ص  نِ )

[ِمن  ] ثري  كَ   ل  ومِح   ،قالٍ ت  مِ  6
 ثاسِ اللِّ  ةِ وَ س  كِ   ن  عَ  عامٍ  ما يف ُكلِّ و َُ  ،يف العامِ  مٍ ح  فَ  7

 ة  وَ ر  وفعَ ) ديد  جَ  وٌّ شُ ُهما َُم  ِمنع   دٍ واحِ  لِّ كُ لِ ، و ديدااِ جَ  راويلَ جا سَ و  وزَ  ديدااِ جَ  ميصااِ قَ 
 ،ة  ديدَ جَ  ة  فَ حَ ل  ِمنُهما مِ   دٍ واحِ  لِّ كُ ا أي ضًا لِ و َ  ،ة  ديدَ جَ  9ة  فارَ ُهما غِ ِمنع   يبِّ لصن ولِ  ، 8(ة  ديدَ جَ 
(َهِذهِ ) ن  مِ  رُ تعَ ما األك  و َُ  ،ة  ديدَ جَ 

10  
ُ
 ة  قَ فعَ ر  ومِ  ة  دَ واحِ  11[شادَِكة  ] قادِ الرُّ  ةِ وَ س  باقي كِ  ن  عَ  ةِ دن امل

 .عاىلاهلل تَ  شاءَ  إا   د  يِّ جَ  ر  طن عَ مُ  ااٍ تّ كَ   افُ وحلِ  ،صوفاً  اِ تالوءَ َِم    ة  ثريَ كَ 

                                                                                                                      
 .ُميشيتاا: « ر»يف  1
 . «ر»سقط  من  2
 .ُميشية: « ر»يف  3
 .الكسوة للرقاد واملثي : « ز»يف  4
 .املفروض حملمد وتعية: « ز»يف  5
 . «ر»سقط  من  6
 . «ر»زيادة من  7
 . «ر»سقط  من  8
 (، ماّدة غفر1/21: لساا العرب) ا تُعَغشنى ِبا الرحاُل، ومجعها ِغفارات و َغفااِرالاِّنُو  :ِغفارة ال 9

 . «ر»سقط  من  10
 .«م»و« ر»بياض يف األصل، والّتكملة من  11
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 :ةٍ ااَ مِ سِ وََخ   ااٍ َثَ  ثااَ ع  شَ  ن  مِ  رِ العاشِ   ِ ث  السن  مَ و  يعَ  هِ دِ خبَطِّ يَ  أمح َدَ  ب نُ  ُُمَمندُ  بَ تَ وكَ 
و مُ دُ َُي   ن  إىل مَ  يبِّ الصن  يااِ تِ ن اح  ُو مِ َعن    َ ّل  ا ما سَ وأمّ  :وّلَ سَ  ن  مَ لِ  باً اوِ ُو ةُ وقاَل َرِضَي اهلُل َعن  

 وإا   ،ن  سَ حَ و فيِو فَ َك وساُمََ َذلِ  ن  عَ  يُّ صِ الوَ  2[َلوُ ]ا  جتَ  إا  فَ  ،يِّ صِ الوَ  1(يالِ عِ ) ةِ لَ وُهَو يف مُج  
لى عَ  هِ يف دارِ  ن  ومَ  ين صِ الوَ  مُ دُ اليت َُت   مِ اعادِ  ةِ ؤونَ مَ  يعِ مجَ  ن  مِ  3لَوِصيِّ لى اعَ فيِو فعَ  وُ شاحن  وإا  
 .اهلِل التعنو فيوُ وبِ  م  هِ دِ دَ عَ  ةِ لَ مُج   ن  و مِ نِ و  كَ ولِ  ،م  هِ تِ ؤونَ مَ  ن  مِ  صنيبِّ ال ةِ ؤونَ مَ  رِ د  قَ 

  ومالُ  ،4ُت ُدُمُهما مٍ وخادِ ِو جِ و  وزَ  جورٍ ح  مَ لِ  َرِضَي اهلُل َعنوُ  ضَ رَ وفعَ 
َ
  جورِ ح  َهذا امل

َ ما بعَ  قالٍ ت  مِ  فِ أل   ن  مِ  دَ يَ لى أز  عَ  5فُ يِّ يُعنعَ  ٍ عَ  ني   ن  مِ  طِ سَ الوَ  رِ ش  يف العَ  قارٍ وعَ  روضٍ وعُ  ني 
ةٍ ااَ مِ سِ وََخ   ةَ رَ ش  عَ  عَ ث  سَ  ةَ نَ سَ  ضااَ مَ رَ 

 لُ ومِح  ،  ٍ ي  زَ  عِ بُ رُ  فُ ص  ونِ  ،قيوٍ دَ  باعِ أر   ةُ تن سِ  رِ ه  لشن لِ  ،6
حى ض  األ عيدِ  ن  وعَ  ،د  واحِ  قال  ت  مِ  رِ ط  الفِ  عيدِ  ن  وعَ  ،فٍ ر  صَ  ن  عَ  قالٍ ت  مِ  باعِ أر   ةُ الثَ وثَ  ،بٍ طَ حَ 
يِّدٍ ج مٍ ح  فَ  لُ ومِح  ، قاالاِ ت  مِ 

جا و  وزَ  8[َجّيدااِ ] ديدااِ جَ  ميصااِ قَ  :ةُ وَ س  الكِ  .ثري يف العامِ كَ  7
[َجّيد  ] ديد  جَ  و  ر  وفعَ  ،دٍ واحِ  عامٍ لِ َك ذلِ  ُكلُّ   راويلَ سَ 

ِ عامَ لِ  د  يِّ جَ  ديد  جَ  و  شُ وَُم   ،9 جا و  وزَ  ،ني 
 :تااِ فارَ أي ضًا غِ  اِ و  لان ولِ  ،هاثاسِ لِ لِ   ُ لُ ص  َك ِمّا يَ ذلِ  دُ دَ عَ  مِ خادِ ل  ولِ  كَ ذلِ َاو َجِتِو كَ ولِ  .عامِ ل  لِ  قرذٍ 
 ،قرذٍ  اِ و  وزَ  راويلَ سَ  اِ و  وزَ  مي ٍ وقَ  وٍّ شُ َمَع َُم   ،ةِ عَ مُ واجلُ  نِ ي  عيدَ ل  رى لِ واألخ   ةِ نَ ه  مِ ل  ا لِ دا ُ إح  
 .كَ َذلِ  ُكلُّ   10دِ يِّ اجلَ  ديدِ اجلَ  نَ مِ 

                                                                                                                      
 . «ر»سقط  من  1
 . «ر»زيادة من  2
 . «ر»الصيب، والتصويب من : « ز»يف  3
 .ُتّرمهما: « ز»يف  4
 .نيف: « ز»يف  5
 .مااةسثع : « ر»يف  6
 .جديد: « ز»يف  7
 . «ر»زيادة من  8
 . «ر»زيادة من  9

 .من اجليِّد اجلديد: « ر»يف  10
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ِ عَ بعُ ع رُ ضِ ر  مُ ل  لِ  دينَ مَح   ب نُ  1[الَفقيُو أبو احَلَسنِ ] ضَ رَ فعَ : ون  عَ  اهلل يَ ضِ وقاَل رَ   عَ بُ ورُ  ني 
(قيوٍ دَ  ن  مِ ) عِ بُ الرُّ 

ِ نعَ وَثُُ  ،2 فاتٍ حِ ي  لَ مُ  عَ بَ وأر   ، ٍ ي  زَ  ن  مِ  ني 
 ب نُ  4[الَفقيُو أبو َجع َفرِ ] ضَ رَ ، وفعَ 3

ِ عَ بعُ رُ  ذٍ ز  رِ   .  ٍ ي  زَ  ن  مِ  عِ بُ الرُّ  عَ بُ ورُ  ،قيوٍ دَ  ن  مِ  ني 

                                                                                                                      
 . «ر»زيادة من  1
 . «ر»سقط  من  2
 . «ر»ملحفات، والتصويب من : « ر»يف  3
 . «ر»زيادة من  4
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ٍِ تِ قِ فِ نِـ  ب  ل  طر تِ  مرِرأاث ا  [] 79]   [ اج  ور زِ  ة  بِ ير  ا بي 
َر أةُ   ِ إذا قامَ : وقاَل َرِضَي اهلُل َعنوُ 

 ن  كُ يَ  ملَ   فإا   ،هاتَ قَ فَ نعَ  بُ لُ ط  ها تَ جِ و  زَ  ةِ ثَ ي  يف غَ  امل
    عَ ر  تعَ ها  اس  ت  تَ ثَ إذا أثع  فَ  ،ةَ ين جِ و  الان   َ ثِ ت  تعُ  ها أا  ي  لَ عَ َعلي ِو َمَعُو فعَ  رَ ثع  الصن  تِ ال أرادَ  و مال   اِ و  لان لِ 
ِمن ُو  ذُ ا تّخُ يئً ها شَ دَ ن  عِ  كَ رَ أننُو تعَ  مواَ لَ ع  وال يعَ  اَ و ملَ ع  ال يعَ  ثُ ي  حِبَ  1وِ غيثِ مَ  صالِ اتِّ  ةِ فَ رِ ع  ا مبَِ دً ق  عَ 
ءٍ شَ إلَي ها بِ  ثَ عَ وال بعَ  ،فيوتعدى  وال ماالً  ،هاتَ قَ فَ نعَ   ان و وال أغيثِ مَ  ن  مِ   عَ جَ وال أننُو رَ  لَ صَ وَ  ي 
نَعُهما 2   مَ صَ فَ انع   كاحِ النِّ  ةَ مَ ص  عِ   بِ غااِ ل  القاضي لِ  مَ دن قَ  ةِ فَ الصِّ  هِ لى هذِ عَ  دُ ق  العَ   َ ثَ فَإذا ثعَ  ،بَعيع 
فَ ه مَ دَ ن  عِ  ن  كُ يَ  ملَ   فإا   ،هدَ ن  عِ   َ ثَ إلي ِو فيما ثعَ  رُ ذع  يعَ  الً جُ رَ  القاضي  لَ أجن  و املر أةُ ت  تَ ثَ فيما أثع   ع  د 
ُ  ب نُ  عيدُ بِِو سَ  مَ كَ حَ  لى ماعَ  نِ ي  رَ ه  شَ  بِ غااِ ل  لِ 

يف  اياِ العَ  دِ ث  عَ  نُ ب   رُ مَ وعُ  [ز  21 /]  بِ ين سَ امل
وجِ و  زَ  ةِ قَ فَ نعَ بِ  سرُ ع  الذك يعَ 

ر  هَ ظ  يَ أو  ّتِ مل يَ  فإا   ،3
لى عَ  وِّ احلَ  عِ طَ ق  يف مَ   ُ ف  لَ قاَل حَ  َلُو مال   4

م دَ العَ ها بِ سَ ف  نعَ  وُ لِّ طَ تُ  ريدُ تُ  إذ   قولُ تَ فعَ  مِ ل  لى العِ عَ  الشُّهودِ   َشهاَدةُ  5وت  نَ من ضَ فيما تَ   ِّ الثَ 
ِبِو  مُ لَ ال أع  ا وَ تريً وال كَ  ليالً ِمن ُو قَ  وُ فِ ن  ا أُ يئً دك شَ ن  عِ  كَ رَ ما تعَ  وَ إال هُ  وَ اهلِل الذك ال إلَ بِ  :بِالنعنَفَقةِ 
  ِ تَ ثَ َقد  ثعَ  إذ   كاحِ النِّ  ةَ مَ ص  ها عِ ينِ يف ميَ  رُ كُ ذ  وال تَ  ة  قَ فَ و نعَ لِ ثَ قِ  ن  مِ  إيلن  لَ صَ فيِو وال وَ  دكأع ماالً 
 ن  مِ  ةٍ دن عِ لِ  هارَ وأمَ  ةٍ دَ واحِ  ةٍ قَ ل  طَ َعلي ِو بِ  َك طَلنَقها اإلمامُ لى َذلِ عَ   ِ فَ لَ فَإذا حَ  ةُ ثَ ي  وال الغَ  ةُ ين جِ و  الان 
أ رَ طَ  فإا  .  ون  مِ     بانَ فَقد   إالّ  ا وِبِ  ون كاَا أحَ   ةِ دن ا يف العِ رً وسِ مُ  الانو اُ  مَ دِ فَإذا قَ  ،الذِ الطن  مِ و  يعَ 

 دىتع إىل أا      ثَ هَ ذَ  فإا   ،هاسِ ف  نعَ  ليوُ ط  َ ا تَ  ن  كُ يَ  ملَ   نٍ ي  دَ  أو   ةٍ ديعَ وَ  أو   مرياثٍ  ن  مِ  َلُو َمال  
َ  ةَ ين جِ و  الان   َ ثِ ت  تعُ  ها أا  ي  لَ عَ فعَ  ،فيوِ 

 ئاً ي  َلُو شَ  مواَ لَ ع  فيِو وال يعَ  كرُ نا وال تذ  ف  صَ لى ما وَ عَ  يبَ غِ وامل
ع  فَ د  مَ ه دَ ن  عِ  ن  كُ مل يَ  إا  فَ  ،كَ َذلِ  ن  مِ   َ ثَ إلي ِو فيما ثعَ  رُ ذيع   الً جُ َلُو القاضي رَ  مُ دِّ قَ ويعُ  ىتعد

6 
                                                                                                                      

 
 .مغيب زوجها: « م»يف  1
 .انفصل : « م»يف  2
 .زوجتو: « م»يف  3
 . «م»ويب من اهر، والتص: « ز»يف  4
 . «م»تضمن ، والتصويب من : « ز»يف  5
 .دفع: « م»يف  6
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َذ ُكورَةِ  منيِ اليَ  لَ ت  مِ     فَ لَ حَ 
هذا دَ ع  و مُثن بعَ طُ قِ س  تُ  كَ فإنن  ،فيوِ  ىتعد َلُو ماالً  مُ لَ ع  وال نعَ  احاش امل

1 
 ءُ ادع  تِ َ ا اس   مَ دن قَ تعَ يعَ  ها  إىل أا  ينِ ميَ  مِ و  يعَ  ن  مِ  ئِ ارِ الطّ   يف َهذا املالِ  ةُ قَ فَ َ ا النعن  ضُ رَ ف  تعُ   منيِ اليَ 
إذا  ت  دَ ع  تعَ اس   مِ و  يعَ  ن  َ ا مِ  كواُ فَعيَ  ةٍ قَ فَ ال نعَ اها بِ إيّ  وِ كِ ر  تعَ  ن  يها مِ كّ شَ ها وتَ جِ و  لى زَ عَ  طااِ ل  السُّ 
َ  طِ ر  شَ ها بِ سِ ف  نعَ  يوَ لط  تَ  ت  أرادَ  وإا   ِء،داع  تِ االس  بِ  عاءُ ِا  االس    َ ثَ ثعَ 

ها ي  َعلَ  فُّ أخَ  وَ هُ فعَ  غيبِ امل
فَإذا   الصنداذِ  يف    طَ رَ اليت شَ  نَ مِ  رَ تعَ أك   إذا كاَن    ةَ ثَ ي  الغَ   ُ ثِ ت  ها مُثن تعُ داقَ صَ  الً أون  2 ُ ثِ ت  تعُ 
 ع  فَ د  ه مَ دَ ن  عِ  ن  كُ يَ  ملَ   فإا   ،كَ إلي ِو يف ذلِ  رُ ذِ يع   الً جُ رَ  بِ غااِ ل  لِ  مَ دن قَ  داذُ والصن  ةُ ثَ ي  الغَ   ِ تَ ثَ ثعَ 
َها زَ  عَ جَ أننُو ما رَ  وِّ احلَ  عِ طَ ق  يف مَ     فَ لَ حَ  ال ا وَ رً ه  ا وال جَ ر  َ ا سِ   ِ ابِ و التّ غيثِ مَ  ن  ها مِ جُ و  إلَيع 
ُ  ضاءِ قِ ان   دَ ع  ها بعَ مُ وُّ لَ ا وتعَ كوُتُ ها وال كاَا سُ طَ ر  ُو شَ َعن      طَ قَ أس  

  ةِ دن امل
َ
ها داقِ يف صَ َ ا  ةِ روطَ ش  امل

 .هااعُ جِت ها ار  ي  َلُو َعلَ  ن  كُ يَ  ملَ   الانو اُ  مَ دِ قَ  فإا   ،دُّ تَ ع  وتعَ  طااُ ل  ها السُّ قُ لِّ طَ ها مُثن يُ طِ ر  شَ ها لِ ن  ا مِ كً ر  تعَ 

 

 [مين  القائ م  ِعلى ِقِدميرأ  ألةث بي يِ سر مِ []71]
ا َعلى مً قااِ  فُ لِ وََي   ،لٍ جُ رَ  نيِ يف ميَ  ةَ ثَ طُ ر  قُ بِ  الُفَقهاءِ  ضُ ع   بعَ َتُو أف  َرِضَي اهلُل َعن   قالَ 

 ةَ ظَ ف  لَ  ان إوقاَل   اسِ النّ  ضُ ع  بعَ  "وِ ي  مَ دَ لى قَ عَ "و قَعو لَ  ضَ رَ تعَ واع   ،كٍ مالِ  ب نَ  وااَ ر  وأراه أبا مَ  ،وِ ي  مَ دَ قَ 
ِ هَ ج  وَ  لُ مِ تَ ََي   "مقااِ " ةَ ظَ ف  لَ  ألان  ،رَ بعِّ دُ إذا تُ  حي   صَ  وااَ ر  أ  مَ  لُ و  وقعَ  ،وُ ِّن َعن  غ  يعُ  "مقااِ "  :ني 
  كُ سُّ مَ والتن  ءِ ي  لى الشن عُ  ثوتُ ا التُّ  ُ دُ حَ أ

ُ
  َ م  إاّل مادُ :  لن وجَ  ان قاَل اهلل عَ  ،ي وِ َعلَ  ةُ ثَ وااَ بِِو وامل

ُ  رااٍ سِ  ب نُ  وااَ ر  قاَل يل أبُو مَ  ،اثً وااِ مُ  أك   د  اهِ قاَل ةُ ، 3امً َعلي ِو قااِ 
  ةُ ظَ راكَ امل

ُ
 ةُ مَ داوَ امل

 
ُ
ُ  ءِ ي  لى الشن عَ  ظُ راكِ وامل

 ة  مَ قااِ  ة  من أُ  تابِ الكِ  لِ أه   ن  مِ  ،واءً سوا سَ ي  لَ :قاَل َتعاىل. َعلي وِ  مُ داوِ امل
دواَ جُ س  يَ  م  وهُ  لِ ي  اللن  اهلل آناءَ  آياتِ  لواَ ت  يعَ 

ا هُ  دٍ ي  ثعَ َوقاَل أبو عُ  4   نَ مِ  وَ إَّنن
ُ
 ينِ لى الدّ عَ  ةِ ثَ وااَ امل

                                                                                                                      
 .هذه: « م»يف  1
 .يتث : « م»يف  2
 .71: آل عمراا 3
 .553: آل عمراا 4
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 سولَ رَ   ُ ع  بايعَ »  :لَ اق اامٍ حِ  ب نِ  كيمِ حَ  ن  عَ  كٍ هَ ما ب نُ  فُ وى يوسُ وَقد  رَ  ،بِوِ  يامِ والقِ  ينِ الدّ 
يف  اسُ النّ  رَ تعَ َقد  أك   :دٍ ي  ثعَ وقاَل أبو عُ  .1«اإاّل قاامً  رن اّل أخِ ألى عَ  مَ لن ى اهلل َعلي ِو وسَ لّ اهلل صَ 
َقد  فعَ  و إذا ماتَ ألنن  ،ال أموتُ  "رُّ خِ ال أَ "و لِ و  قَ بِ  إاّل أننُو أرادَ  و  ج  دك وَ ن  و عِ ومالَ  ديثِ هذا احلَ 
 كَ سن ومتََ   ءٍ ي  لى شَ عَ   َ ثَ ثعَ  ن  مَ  لُّ وكُ   ،المِ لى اإلس  ا عَ ِّن ثابتً ع  يعَ   "امً إالّ قااِ " وقَعو لُ  ،طَ قَ وسَ  رن خَ 
ذا كَ بِ  م  قااِ  ُفاَلا  " كَ ذلِ وكَ  ،"رِ األم  بِ  مُ القااِ " ةِ ليفَ اعَ  يف اإلمامِ  و قيلَ ن  ومِ  ،ي وِ َعلَ  م  قااِ  وَ هُ بِِو فعَ 
اّل ألى عَ  كَ عُ أبايِ  :َلوُ  ا قيلَ مّ أننُو لَ  ديثِ احلَ  ضِ ع  ويف بعَ  ،بِوِ  كاً سِّ مَ تَ مُ  َلوُ  ظاً إذا كاَا حافِ  "ذاوكَ 
نا س  أك لَ  2«ماً إاّل قااِ رن ُتَِ  ن  لَ ثلنا فعَ قَ  ا من  أمّ » : مَ لن ي ِو وسَ ى اهلل َعلَ لّ قاَل صَ فَ  ،امً إاّل قااِ  رن خِ أَ 
 ةَ ظَ ف  لَ  أان   ن فَإذا صَ  :وُ قاَل َرِضَي اهلُل َعن   ،وِّ لى احلَ عَ  أك   ،امً إاّل قااِ  كَ عُ ثايِ وال نُ  ،عوكَ د  نَ 
ِ مَ دَ َعلى القَ  يامُ القِ "اين التّ  وُ ج  والوَ  ،ناهف  صَ ا وَ مبِ  ة  لَ مِ تَ ُُم   "مِ القااِ "  ،عودِ القُ  دن ضِ  وَ الذك هُ  "ني 
ُ  ثيلِ النن  وِ ثِّ وَ مُ ل  لِ  بَ جَ وَ 

 عَ نَ َكما صَ   "وي  مَ دَ لى قَ عَ "َو َوهُ ؛ كالَ اإلش   عُ فَ ر  يعَ  ظٍ ف  لَ بِ   ّيتَ يَ  يت أا  ف  أو امل
 "وِ ي  مَ دَ لى قَ عَ "ُهَو أا  َيكوَا  و رُ آخَ  و  ج  أي ضًا وَ  "وِ ي  مَ دَ لى قَ ا عَ مً قااِ "يف  وزُ وَقد  جيَ  ،وااَ ر  أبو مَ 
وِ ي  ناحَ  ِِبَ طريُ يَ  :و تَعاىللِ و  قَ كَ   ،المِ يف الكَ  يًداكو  تعَ 

 ،وِ ي  ناحَ إاّل ِِبَ  طريُ ال يَ  رَ ااِ الطّ  أان  مَ لِ وَقد  عُ  3
 م  هِ تِ نَ سِ ّل  بِ  واَ ولُ قُ يعَ   :َتعاىل وِ لِ و  قَ كَ   دِ كيو  التعن  ىنع  مبَِ إالّ أننُو 

 . كَ و ذلِ ثَ وما أش    4
 

  نر م   نِ نِ تِـ امر بِ  ر  اآلخِ     حِ اى ِعليرأ   القاضي ب  أمر   ز ج  ألةث بي رِ سر مِ []76]
ش ن م نر مال أ أدائ أ  [ بـِِوِجِب أخر

                                                                                                                      
َتىب 1 ُج 

مع التنثيعو إىل أا اسعم . 5284: كيف ُيرُّ للسجود، رقم احلديث: ، باب 2/221: ُسَنن الننساِاّي املعروف بامل
 . ن ماهك با اء و ليس مالك كما أُث ِثَ  يف املعالرّاوك هو اب

 (.398ص 7ا)مصننُف ابن أ  شيثة  - 2
 .38: األنعام - 3
 .55: الفت  4
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 ن  مِ  عُ نِ تَ م  يَ فعَ  رِ اآلخَ  وِّ ضي َعلي ِو القاضي حبَ ميُ  لِ جُ وا يف الرن عُ وَقد  أمجَ : َمرَ أبوعُ  قالَ 
و َحَّت لَ قاتعَ  بَ ر  و احلَ دونَ  بَ صَ نَ  فإا   ،ومالِ  ن  ه مِ ذَ ّخُ لى القاضي أَا  يَ عَ  ب  واجِ فَ  وِ أدااِ 
اهلل الذك  وُّ حَ  َبل    [ز  21/ ]  كاةُ الان  كَ ذلِ وكَ  .وِ لى نَعف سِ ل عَ ت  أتى القَ  ِمن ُو وإا   1[هُ ]ذَ ّخُ يَ 
 . كارِ ذ  تِ االس   تابِ كِ   ن  مِ   ن صَ  .يِّ مِ اآلدَ  وِّ حَ  ن  مِ  بُ جَ أو   ساكنيِ مَ ل  و لِ ثَ جَ أو  

 

 دان  ن شاه  دِ نر ع   دِ    شِ أ بِ مِ كر ح   م  الحاك   يِ س  ألةث بيما   ا نِ سر مِ []77]
 [ ؟ ما   ت   ادِ شِ ب   م  ك  حر يِ   ر هِ 

و يف حابِ وأص   كٍ مالِ  ةُ جن حُ  نِ ي  دَ ذك اليَ  يثِ ديف حَ   :رِّ الثعَ  دِ ث  عَ  ب نُ  رَ مَ أبو عُ  قالَ 
مل  وإا   ضيوِ و ومُي  مَ ك  حُ  ذُ فِ ن  أننُو يعُ  دااِ ه  شاهِ دَ ن  عِ  دَ هِ شَ و فَ مَ ك  حُ   مُ احلاكِ  يَ سِ إذا نَ  : م   ِِ و  قعَ 
 ءٍ ي  َمَعُو إىل شَ  دَ هِ شَ  ن  ومَ  نِ ي  دَ ذك اليَ  لِ و  إىل قعَ  عَ جَ رَ  مَ لن ِو وسَ ي  ى اهلل َعلَ لّ صَ  يبّ النن  ألان ، هر  كُ ذ  يَ 
و ال و ألنن هِ ج  لى وَ و بِِو عَ مَ ك  حُ  رَ كُ ذ  ه َحَّت يَ ذُ فِ ن  ال يعُ  :ةَ نيفَ وأبو حَ  يُّ عِ افِ وقاَل الشّ . هر  كُ ذ  مل يَ 
 م  كُ ََي   و  ملَ  مِ ل  عِ  الفِ ه خِبِ دَ ن  دوا عِ هِ شَ  و  و لَ و ألنّ لى نَعف سِ ه ال عَ ري ِ إاّل َعلى غَ  الشُّهودَ  لُ ثَ ق  يعَ 
لى اهلل َعلي ِو أا  َيكوَا صَ  لُ مِ تَ ََي   ن  كِ و ِمُ  ألنّ  نِ ي  دَ ذك اليَ  ديثِ  حَ يف ةَ جن ال حُ  و م  ُتِِ هادَ شَ بِ 
إىل  وِ كِّ شَ  ن  مِ  عَ جَ رَ َك فعَ ذلِ  نَ قن يعَ تعَ  َحوٌّ  نِ ي  دَ ه ذو اليَ رَ كَ ما ذَ  و إاّ حابُ ا قاَل َلُو أص  مّ لَ  مَ لن وسَ 
  وَ وَهذا هُ  ،قنيٍ يَ 

ُ
  نَ مِ  ألان  ينِ الدّ  َعلي ِو يف أصولِ  عُ مَ ج  امل

ُ
 لَ مَ ع  مُثن يعَ   م  هُ قعَ دِّ صَ اّل يُ أ حالِ امل

ُضورِِهم  حِبُ 
 . اهلِل التعنو فيوُ بِ  و ، 2

 مسأِلةث ب ي  م ِعاِوِضة  رِج  ز ب ِدارز م ِحبوِسةز ب ِدعروك  الرِحاِجة  []79] 
د  الرِجام ن   ِعة  الرِمسرج  س   [ ِلى  تـِور

                                                                                                                      
 . «م»والتصويب من . «ز»سقط  من  1
 . «م»سثقو بياض بقدر كلمة، والتصويب من " هم: "« ز»يف  2



  

 

- 98 - 

ََّلة  ] امعِِع بِال َمو ِضِع النِذك ُهَو يف حاِكٍم ِمَن احل ُ [ َمس  ِجِد اجل  ّكاِم َعَمَد ِإىل ال َمس 
اِكُم ال َمذ كوُر  ِل ال َمو ِضِع فَقاَل َلُو احل  أَع ِطِّن :حاِكم  ِفيِو فَعَهَدَمُو وََكاَا يَليِو دار  ِلَرُجٍل ِمن  أَه 

ثاِس َتكواُ  اِمِع وأُع طيَك النيِت لأَلح  َّجابَُو الرنُجُل ِإىل ذِلَك  ِعَوضًا َعن ها داَرَك أُد ِخل ها يف اجل  َف
ثاِس  1وعاَوَضُو بِالّداِر وأَد َخلَ  اِمع، وَدَخَل الرنُجُل ِإىل داِر اأَلح  ِجِد  اجل  َمو ِضَعها يف ال َمس 

ِة ََثانَِيُة أَع واٍم  ا دارُُه وِ ِذِه ال ُمدن ارِ ]َععَلى َسثيِل َأهن ُكُن الرنُجُل يف الدن فَعثَعنيِّ  لَنا ِإا  كاَن   . 2[يس 
ا ُحُثس   أَو  مَي ضي  َتِص ُّ هِذه ال ُمعاَوَضُة أَو  َبل  يَعل َاُم الرنُجَل فيما َسَكَن ِكراء   َّهن َوُهَو عامِل  ِب

اِكِم ال َمذ كوِر ؟ وَهل   ُفِسَخ    هِذِه ال ُمعاَوَضُة وتَعر ِجُع ُحُثسًا َكَما كاَن   ؟ فَِإا   3تُعف َسخُ ِفع ُل احل 
اِمِع ؟ بَعنيِّ  لَنا ال ُمعاَوَضُة ما ِجِد اجل  َّجاَب الَفِقيو الَقاِضي أبُو عث ِد . يَعل َاُم يف الّداِر النيِت أُد ِخَل   يِف ال َمس  َف

َّمنعل ُ  ُسؤاَلَك : اهلِل ُُممنُد ب ُن أمحَد ب ُن احلَااِّ  ُ  َعلي وِ  -َرمِحَنا اهلُل وِإيّاَك  -َت اِكُم وَوقَعف  ، وِإذا َكاَا َهَذا احل 
اِمِع، وِلَما  تَث ِجِد اجل  ِلمنَي لِلاِّياَدِة يِف ال َمس  ُ َلُو ِفيِو ِمَن قَعد  َحَكَم ِِبِذِه ال ُمعاَوَضِة ال َمذ كورَِة ِلَضرورَِة ال ُمس  نين

ِن الننَظِر َفهِذِه ُمعاَوَضة  ناِفَذة ، والّداُر النيِت صاَرت   ء   السنداِد وُحس  لِلرنُجِل بِال ُمعاَوضِة، َواَل يَععل َاُمُو ِفيَها َشي 
َسُخ ال ُمعاَوَضُة، وباهلِل التعنو فيوُ  ِِه، وال تُعف  ااِّ . ِمن  ِكراٍء َواَل َغعري   . قاَلُو اب ُن احل 

 

 [ التو ررية  بالدويرن  مسألةث ب ي []74]
 وملَ   ،نٍ ي  يف دَ  طورٍ ن  مَ  اب نِ  دِ ن  عِ  ن  مِ  4[ِبِكتابٍ ]مَح ِديَن   ب نُ  ُُمَمندُ  بَ وطِ خُ  :قاَل َرِضَي اهلُل َعنُو  

ِبِو إىل   اطبَ ُيُ  أا   دينَ مَح   ، َوُسِئَل اب نُ طَ قَ ى وال سَ ّدّ تَ  نَ ي  الدن  مُ علَ أننُو ال يَ   َعلى الّشاِهدِ  نطورٍ مَ  اب نُ  دِ عِ يُ 
 .ةَ يَ ثيلِ إىل إش   ةَ ثَ طُ ر  قعُ   ن  مِ  دَ رَ وَ  ، ٍ ناقِ   ءٍ ي  شَ بِ  بَ اطِ أا ُتُ  كَ غي لَ ثَ ن  بِّننُو ال يعَ  هاءُ قَ تاه الفُ فّف   5ةَ يَ سِ ن  لَ بعَ 

 

                                                                                                                      
 .وأدخلها: « م»يف  1
 . «ز»زيادة من  2
 .سختنف: « ز»يف  3
 . «م»، والتكملة من «ز»بياض يف   4
 . مدينة يف شرذ األندلس " Valencia "بلنسية   5



  

 

- 99 - 

ِنة    ر هِ []91]   [؟  ة  اونِ حر المِ   كاح  ن   د  قر ِعلى عِ  مِ د  قر تـ   أنر ِيجوز  ل لرحاض 
َ  كاحِ نِ  دِ ق  َعلى عَ  مَ دِ ق  تعُ  َ ا أا   ل  هَ  ةُ نَ احلاضِ  : قالَ 

"  ش" وَ " ص"ه فّجازَ  ةِ ضونَ ح  امل
 .مَح ِدينَ  ب نُ  القاضي ُُمَمندُ  و عِ الن الطن  ب نُ ا قيوُ ِمن ُو الفَ   عَ نَ مَ  و، 1"ع" و

لرِعةز مسألةث ب ي []91]   [   ِقِمنز م دوعى، ل س 
ا  ُتُ ذ  أخَ  2(الّرُجلُ )قاَل  و لٍ جُ رَ  ن  مِ  نٍ مَ تَ بِ  ةً عَ ل  أننُو باَع سِ  ل  جُ عى رَ إذا  ادن  :قاَل َرِضَي اهلُل َعنُو 

 إذ   و ؛هَ ثعَ أش   إذا اللِ عي احلَ دن مُ  لُ و  قعَ  لُ و  القَ ، فَ يءٍ َمَعُو َعلى شَ  وَ فِ أتن  أا   لَ ث  قعَ ، 4ةً قن شُ  3   كانَ  وها، تُ ل  صّ وفَ 
ِ قالَ ت  مِ  ةِ عَ ل  السِّ  نُ أا  َيكوَا َثََ  نُ َقد  ميكِ   لَ سِ ر  يعُ   أا   وابُ اجلَ و، فَ قَعو لُ  لُ ثَ ق  َفاَل يعُ  ةٍ سَ م  و خبَ أننُو باعَ  مُ عُ ا  ُهَو يعَ  وَ  ني 
 .ناهُ ف  صَ َكما وَ   فَ لَ ها حَ ثِ صاحِ  لَ و  و قعَ ثَ أش   فإا   رِ صَ الثَ  لِ إىل أه   5ةِ عَ ل  السِّ بِ 

 

لى ِعِليرأ أه   الك فرر  مسألةث ب ي []92] تِـور مز مالز اسر  [     ح كر
 – اكَ إيّ  نا اهلل ومَ صَ عَ  - كَ ؤالَ سُ   ُ ل  تّمن  :و صُّ َرِضَي اهلُل َعنُو  مبا هذا نَ  أجابَ 

 -اهلل  َتعاىل  مُ هُ مَ صَ قَ  - رِ ف  الكُ  لِ ا كاَا أله  مّ لَ  و، وقَ و  فعَ  خِ سَ تَ املن   دِ ق  لى العَ ي ِو   وعَ َعل  ُ ف  قعَ ووَ 
ةُ هَ ثع  شُ 

َعلى  رواَ دِ ق  ِمن ُو ال يعَ ِم ُنوعنَي  وُ بابُ ، وكاَا أر  لمنيَ املس   والِ أم   ن  مِ  َعلى ما حازوهُ  كٍ ل  مِ  6
اليت  ارِ الدّ  مُ ك  حُ  كواَ يَ  أا   كَ ذلِ لِ  بَ جَ َعلي ِو، وَ  م  هِ تيالاِ واس   رِ ف  الكُ  لِ أه   تارِ ئ  تِ س  فيِو الِ  فِ رُّ صَ التن 
ال َمذ ُكور  للمالِ  رُ مِ أا  َيكوَا  املعتَ  و المِ اإلس   دارِ  مِ ك  حُ  ن  ض مِ ِبِو األر    ن ِِبا أخَ  ضُ األر  

                                                                                                                      
 . اختااالت ترما على التوايل إىل الفقهاِء ابِن حا موَا وابِن رشٍد وابِن العواد 1
 . «ز»سقط  من  2
 .وهي شّقة: «ت»يف  3
عّقعُة مَن التياب  4  (.قوخمتار الّصحاح ، ماّدة ش: انظر )الشُّ

5
 .بالسلع: «ت»يف   

 .وشثهة: «ز»يف   6
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َ  وِ ج  َعلى الوَ 
 قاَلُو اب نُ .  التعنو فيوُ باهللِ  ه، ورَ مَ تَ ما اع   راءِ كِ   ن  مِ  ءٍ ي  شَ بِ   طلوبٍ مَ  ريَ غَ  صوفِ و  امل

 .و اهللمِحَ رَ  كٍ مالِ  ن  عَ  ةُ وايَ والرِّ   واآلثارُ  رآاُ القُ  لُّ دُ يَ َك لى َذلِ عَ  ، واحلااِّ 
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ل م  الم ق يم  ب ِدار  الرِحررب  []93]  ِمال  الم سر

ت ِباِحت أ  ؟ ل ميِن الِفات حيِن م ِ اِدرِت أ  ِواسر  [ِه ر ِيح    ل لرم سر
رِكنَي الن : هللُ َعن ُو قاَل َرِضَي ا ِلموَا ِإىل ِبالِد ال ُمش  ِلمنَي   يِت ِإذا َدَخَل ال ُمس  كاَن   لِل ُمس 
َجارَِة، وَقد  بَِقيَ  1ي َ ِمت ِل طَُلي ِطَلَة وأُق لِ  ِلمنَي مُج َلة  ملَ  َُي ُرجوا ِمن ها،  2َوواِدك احلِ  فيها ِمَن ال ُمس 

ِلموَا الّداِخلوَا إِ  َّصاَب ال ُمس  َ أَا ُهِر َف ِلمنَي الّساِكننَي فيها بَعني  لَي ها ِمن  ماِشَيِة ال ُمس 
رِكنَي وِمن  سااِِر أَم وا ِِم   ََّلُة . ال ُمش  رِكنَي أَم  ال ؟ َفهِذِه ال َمس  فَعَهل  َتكوُا َحالاًل َكما لِل ُمش 

ِلُم ويُهاجِ  ر ِ ِّ ُيس  ََّلِة ال ُمَدوننَِة يف احلَ  ِلُم وال يُهاِجُر جارِيَة  َعلى َمس  ُر ِإىل داِر اإِلس الِم، َأو  ُيس 
ثوَا السنيب َ وُهَو فيها، َفَذَهَب ماِلك  يف رِوايَة اب ِن ال قاِسِم ِإىل  ِلموَا، فَعَيس  ُخَل ال ُمس  َحَّت يَد 

َّلَتاِا َسواء   ِلمنَي، وال َمس  اِح التّاِلِث ِمَن ال ُمَدوننَِة، َوَقَع ذِلَك يف النِّك، أَان ماَلُو وَوَلَدُه يفَ ء  لِل ُمس 
هادِ   . 3(والّنَكاِح التّاِلثِ ) وَوقَعَع   أَي ضاً يف ِكتاِب اجلِ 

لُُو لِل َغري ِ  ُهم  : قَعو  ِإان ماَلُو ُهَو َأَحوُّ بِِو، وَوَلُدُه الصِّغاُر تابِعوَا َلُو، وَمن  َكثُعَر ِمنع 
رِكنيَ  ُم سااِِر ال ُمش  ُمُو ُحك  ِ، والذك َوال مَ . َفُحك  ََّلُة ال َمذ كورَُة جارِيَة  َعلى هذي ِن ال َقو َلني  س 

ُهما قَعو لُ  تارُُه ِمنع  لِِو َصّلى اهللُ  َأخ  نوٍا اَل رِوايَُة اب ِن ال قاِسِم َعن  ماِلٍك ِلُعموِم قَعو  َهَب وُسح  َأش 
ِلٍم ِإاّل َعن  طيِب نَعف  » : َعَلي ِو وَسلنَم  ِلِو َصّلى اهللُ  ،«4(ِمن وُ )ٍس ال َيَِلُّ ماُل ام رٍِئ ُمس  ولَِقو 
ِلِم َحرام   » : َعَلي ِو وَسلنَم  ِلِم َعلى ال ُمس  ََّلُة ال ُمَدوننَِة َأص َعُب  5«ُكلُّ ال ُمس  ، وَمس 

ِمن  هِذِه، 6
ِلمنَي  ر ِب َقد  كاَا يف َوق ٍ  ّما َيَِلُّ لِل ُمس  وُهَو هِذِه، أَلان ماَل هذا اإِلس الِميِّ يف أَر ِض احلَ 

باألنعععدلس مععععن  مدينععععةً حصععععن  َععععّدُه يعععاقوت  (Ucles)وأُق لِعععي  أو أقلعععيج . أبلعععوش ، َوُهعععَو تصععععحيف: « ز»و « م»يف  1                                                                                                                      
وهعععو ، معععن جهعععِة أخعععرى ، (. 237: ص 5: معجعععم الثلعععداا ا). "بليعععدة معععن أعمعععال طليطلعععةو ...  ،أعمعععال شعععن  بريعععة
-فيععو املعركعة بععني املععرابطني والنصععارى والعيت انتهعع  بانتصععار املععرابطني َعلعى جيععوش ألُفونسععو السععادس احلصعن الععذك َدارت 

 .بَنا: « ز»يف  2 (. 13ابن قطاا ، نظم اجلّماا، ص: ) ومصرع ابنو األمري شانو اُنظر  -ملك قشتالة
 .« م»َسَقط   ِمن  4 . «ت»زيادة من  3
  .أض َعُف : « ت»و « ز»يف  6 (.52ص8ا)جليل ، بريوت ، انظره يف صحي  مسلم، طثعة دار ا 5
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َمُو  َر َأان ُحك  الِمِو، َغيع  المِ )قَعث َل ِإس  نوٍا َوَجَعال  1(انع تَعَقَل بِاإِلس  َهَب وُسح  َهِب َأش  يف َمذ 
ٍء فَعُهَو َلُو »   :قاَل َصّلى اهلُل َعَلي ِو وَسلنَم  2[َقد  ]و. ِلصاِحِثِو َعَلي ِو يَداً  َلَم َعلى َشي  َمن  َأس 

»3. 

ُم الّداِر اليت ُهَو فيها ؛ أَلان ال َيَد لِل ُكّفاِر والّداَر وأَّما رِوايَُة اب ِن ال   ُمُو ُحك  قاِسِم َفُحك 
ِلِم ملَ   ََّلَة األوىل أَق وى ِمن  هِذِه ؛ أَلان َيَد ال ُمس  َ ُم ، ولَي َس   َيُد صاِحِثها َيداً، وَكَّان ال َمس 

ر  فَعَيسوغَ  َم َ ا ُكف  تَعَال  وال تَعَقدن
ِلمنيَ َأا  تَقو  4 هذا الذك . َل ِإننُو كاَا َحالاًل يَعو مًا ّما لِل ُمس 
ِهشام   [ م  27/  ]اِحيب أَع َتِقُدُه، وِبذِلَك أَفع تَعي ُ  أَنا وصَ 

، وبِِو أَفع تَعي ُ  أَي ضاً 6ةَ ر وبشُ قَعلى  5
َّان ذِلَك َحالل  ) َعلى أُق ليَ   َوأَثع َث ُّ  ، وأَننُو ال َيَد ِلصاِحِثِو َأان صاِحثًا ِمن  َأص حابِنا يُعف يت ِب

ا ال َيُد لِل ُكعفناِر، وكذِلَك قاَل ِهَشاُم ابُن الُعوناِد  ثَعَرين اب ُن 7(َعَلي ِو، وِإَّنن ، ِإذ  ُكّنا بُِّق ليَ ، وَأخ 
ََّلِة، َفقالَ  رٍِك  أَننُو ُأِخَذ َمَع اب ِن َأ  َجع َفٍر  يف هِذِه ال َمس  ا جارِيَة  :  ُعثاَدَة  َعِن اب ِن ُمد  ِإهن

ََّلِة ال ُمَدوننَِة اليت فيها ال َقو الاِ   .َعلى َمس 
 

نِـ  ما الخ  ف  ، ن  ير حنِـ طِ  و  ن  ير يِـ حِ بي رِ  ن  ير ريكِ مسألةث ب ي شِ []99]  [ ِوِقِن بـِيـر
يف  - كَ بِ  منيَ لِ املس   عَ تَ أم   و كَ ن  اهلل عَ  يَ ضِ رَ  - وابُ اجلَ . حيمِ الرن  نِ مح  اهلل الرن  مِ س  بِ 

ِ يعَ حَ رَ  ِ نعَ ح  وطَ  ني  ِ كَ اَ ش  مُ  دٍ واحِ   ِ ي  يف بعَ  ني  َ بعَ  ني  ِ لَ جُ رَ  ني   ثُ لُ اين التعُّ لتّ لتاها و لُ ا ثعُ ِ  دِ ألحَ  ني 
                                                                                                                      

 .انتَقَل ِبِو اإلسالمُ : « ز»يف  1
 . «م»سقط  من   2
 .553ص9م، ا5994، ُتقيو ُممد عثد القادر عطا ، مكتثة دار الثاز، مكة املكّرمة ، الكربى الثيهقي سنن 3
 .يسوغ: « ز»يف  4
َساِالِ  يقِصُد أبَا الَوليدِ من املرّج  أنو  5

َ
ااِّ ُيَشاِورُُه يف َكترٍي مَن امل  .ِهَشاَم ب َن ال َعوناِد النِذك َكاَا اب ُن احل 

 كتثععو قععد املغاربععة بعععض ووجععدت... » : ، وأضععافاملوحععدة الثععاء وسععكوا وثانيععو أولععو بضععم ،"ةرَ ثع  ُشععقُ : " كتثهععا يععاقوت  6
 (.4/312: معجم الثلداا )« األندلسب ششلة إقليم من طليطلة نواحي من مدينة وهي بواو قشوبرة

َ قوسني سقط من  7   .«ز»َما بَعني 
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 فِ رُّ صَ تَ لِ  فِ ي  الصن  نِ مَ د ا يف زَ ر أحَ عذّ تَ  و األهارِ  ةِ لَ ومَح   تاءِ الشِّ  نِ مَ يف زَ  رٌّ مِ تَ س  ما مُ هُ نعُ ح  وطَ 
نَعُهما َعلى أقَ   مااِ سِ قَ نع  ال يعَ  و وصِ ق  ونعَ  املاءِ  ِ تعَ لُ التعُّ  عا َصاِحبُ دَ فَ  ةِ ركَ سهام الشّ  لِّ بَعيع  ِمنُهما  ني 
ِ يعَ حَ بالرن  رادِ فِ ن  واال ةِ مَ و إىل املقاوَ ريكَ شَ  فَّب ، ريدُ يُ  ن  مَ لِ  عِ ي  ثعَ ل  ما لِ هِ ريضِ ع  ما أو تعَ هُ نع  عَ  أو اعُرواِ  ني 

 -اهلل  كَ قَ فعن وَ  -نا لَ  نيِّ  ثعَ فعَ ، وظِّ حبَ  كِ سُّ مَ تن إىل ال بَ هَ وذَ  ةِ مَ واملقاوَ  الثَعي عِ  نَ مِ  ثِ لُ التعُّ   صاِحبُ 
َيكوُا  ل  هَ  َعلى الثَعي عِ  ربَ ج  أُ  إا   فَ ي  وكَ   رُ ثعَ جُي   ال أو   ِمنُهما َعلى الثَعي عِ  األِ ُّ  رُ ثعَ كاَا جُي    إا  

ِ تعَ لُ التعُّ  َصاِحبُ   ةٍ يادَ اِ بِ  أو   نِ مَ التن  نَ ا مِ نلَ صَ ا وَ ما مبِ ىل ِبِِ ما أو  ِبِِ  رادِ فِ ن  إىل اال بُ هَ ذ  الذك يَ  ني 
  أم   يبٍّ نَ أج   ن  و مِ ريكِ شَ  ظِّ حبَ  ون أحَ   كواُ ويَ  ،نِ مَ التن  نَ نا مِ ف  صَ َعلى ما وَ 

إذا   :َرِضَي اهلُل َعنوُ  فّجابَ . اهلل تَعاىل شاءَ  إا   ّجوراً مَ  عاناً يف ذلَك، مُ  وابَ نا اجلَ لَ  نيِّ  بعَ  ؟ال
ِ ريكَ الشن  نَ عا مِ دَ  ن  مَ فَ   َ ف  صَ َعلى ما وَ  رُ كاَا األم   فَإَذا  ،و َعلي وِ ريكَ شَ  ربَ إىل الثَعي ع أج   ني 

إالن  نِ مَ ا ِبَذِلَك التن  ُ ذَ عا إلَي ها أخَ ودَ  ةَ يادَ الاِّ  بَ لَ ذك طَ لن ا كاَا لِ مّ  ناً تا َثََ غَ لَ وبعَ   ااِ يحَ   الرن قَ وِّ سُ 
    مَ لِّ سُ  ن  م مَ اِ ل  تعُ فعَ  ةِ يادَ الاِّ و بِ ثِ صاحِ ا لِ  ُ دُ ا أحَ همَ لِّ سَ ها َحَّت يُ ي  دا  َعلَ اايَ تَ يَ فعَ  رُ َعلي ِو اآلخَ  ايدَ يَ  أا  
 . احلااِّ  قَاَلُو اب نُ . باهلِل التعنو فيوُ  و، إلي وِ 

 

َ  مسألةث ب ي   بر []91]   11[ ة  يّ ر  عِ األشر  يوخ  بي ش   حية  ال و  أت  الرو  دا
 ،اهلل تَعاىل دينِ لِ  رواَ صِ االنّ  مُ هُ  ل  هَ  ةِ يّ رِ عَ األش   يوخِ يف شُ  كَ ن  اهلل عَ  يَ ضِ رَ  وابُ جلَ اَ 
 ل  هَ  و؟ ةِ لَ ثالقِ  لِ أه   ن  مِ  عِ دَ الثِ  لِ أه   و رِ ف  الكُ  لِ أه   ن  مِ  ةٍ لن مِ  َعلى ُكلِّ  حيدِ و  التعن  لومِ عُ بِ   مواَ القااِ 
واَ ابّ ذّ وال م  هِ قادِ تِ يف اع   وِّ احلَ  حابُ أص   م  هُ 

 ،ةٍ اللَ وضَ  ةٍ عَ د  بِ  لن وكُ  رٍ ف  كُ   اهلل تَعاىل ُكلن  دينِ  ن  عَ  2
 
ُ
ُ  ةِ نن للسُّ  مواَ اِ تَ ل  وامل

 يّ عِ افِ والشّ  كٍ مالِ كَ   أكِ والرن  ديثِ احلَ  حابِ وأص   عنيَ ابِ والتّ  ةِ حابَ للصن  واَ قوافِ وامل
 فإان ؛ اهلل تَعاىل  شاءَ  إا   نا َذلَك مّجوراً لَ  نيِّ  بعَ . ياناتِ الدِّ  يف أصولِ  م  هُ عَ تابعَ  ن  ومَ  ةَ نيفَ وأ  حَ 

                                                                                                                      
 . مسّلة غري واردة يف باقي النسخ  1
َن ُع   2

ف ُع و امل  (.ماّدة ذبب: الّلساا. )الّذّب الدن
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َ بعَ  قواَ رِّ فَ يعُ  كادواَ ال يَ  ةِ اعاصن  نَ مِ  اً تري وكَ  ةَ العامن   إالن ِبوابٍ  عِ دَ الثِ  لِ وأه   وِّ احلَ  لِ أه   والِ أق   ني 
 نَ مِ  وابَ أوا اجلَ ، فَإذا رَ مٍ ل  عِ  ري ِ غَ َعلي ِهم بِ  قويلِ والتّ  وِّ احلَ  لِ يف أه   قوعِ الوُ  نِ عَ يردعهم  ي  كَ لِ  عٍ نِ ق  مُ 
  لِ العامِ 

َ
 اٍ ري جااِ َعلي ِهم غَ  م  رن ُمَُ  وَ ا هُ مبِ  وِّ احلَ  لِ أه   رِ ك  ذِ  ن  وا عَ فّ كَ   م  هِ ري ِ غَ  دَ ن  وعِ  م  هُ دَ ن  عِ  هورِ ش  امل

  قيوُ الفَ  ّجابَ فَ . اهلل تَعاىل شاءَ  إا   م   َُ 
ُ
:  دٍ ش  رُ  ب نُ  ُُمَمندُ  ليدِ القاضي أبو الوَ  اإلمامُ  رُ شاوَ امل

ها ن  عَ  بِّ ذن بوا إىل الدِ تُ وانع  [ ز  28/  ] ةِ ريعَ الشن  رِ ص  نَ قاموا بِ  ةِ ماعَ واجلَ  ةِ نن َعلى السُّ  واَ يّ رِ عَ األش  
اهلل  سولِ رَ  ةِ نن سُ بِ  كنيَ سِّ مَ تَ اهلل تَعاىل ومُ  تابِ كِ يف َذلَك بِ  نيَ ؤ متَّ فيها مُ  دَ أحل َ  ن  لى مَ عَ  دِّ والرن 
  بإمجاعِ  دينَ تَ ق  ومُ  مَ لن ى اهلل َعلي ِو وسَ لّ صَ 

ُ
َعلي ِهم  نُ عَ ط  ، َفال يَ عنيَ ابِ والتّ  ةِ حابَ الصن  نَ مِ  منيَ لِ س  امل

َرمِحَُو  دٍ ش  رُ  قالُو اب نُ . َلوُ  ريكَ ال شَ  ،وفيوُ اهلل تَعاىل التن وبِ  ،يٌّ عِ د  بِ  ف  سِّ عَ تعَ مُ  أو   يبٌّ غَ  ل  إاّل جاهِ 
  قيوُ الفَ  أجابَ  و. اهللُ 

ُ
أبو  َعلي ِو، و  ُ ف  قعَ ووَ  ؤالَ السُّ  أتُ رَ قعَ  :ادِ وّ العَ  ب نُ  ليدِ أبو الوَ  اإلمامُ  رُ شاوَ امل

 حابُ ِضَي اهللُ َعنُو وأص  رَ  كُّ رِ عَ األش   نِ سَ احلَ 
ُ
 وِّ واحلَ  ينِ الدّ  ةُ من أاِ  ةِ ين رِ عَ األش  بِ   اسِ النّ  دَ ن  عِ  مواَ لِ س  و امل

 و ،مَ رن كَ و   فَ رن وشَ  مَ لن لى اهلل َعلي ِو  وسَ صَ  ُُمَمندٍ  ةِ ريعَ شَ  نوا أصولَ يّ َعنُو بعَ  ابواَ ذّ بِِو ال مواَ القااِ 
اهلل تَعاىل َعلى  م  هُ وأعانعَ  ،اللِ والضّ  عِ دَ الثِ  لَ عوا ِبَذِلَك أه  دَ ر  يعَ عانيها لِ مَ  ةِ قيقَ حَ  ن  فوا عَ شَ كَ 

 م  هِ تِ ريقَ كوا يف طَ لَ وسَ  ديدِ س  والتن  مِ ه  الفَ بِ  م  هِ دورِ صُ  حِ ر  شَ وبِ  ّييدِ والتّ  وفيوِ التن بِ  م  هُ رَ َذلَك وأمَ 
ُ  ةِ من وأاِ  عنيَ ابِ والتّ  ةِ حابَ الصن  بَ هَ ذ  مَ 

 ن  مِ  ءٍ ي  شَ  ن  جوا عَ رُ َُي    ملَ   و، ديثِ حلَ وا وِ ق  يف الفِ  منيَ لِ س  امل
 ةِ من األُ  فُ لَ َك سَ هم إىل ذلِ قَ ثعَ َقد  سَ  عِ دَ الثِ  لِ َعلى أه   ااِ جتِ واالح   دِّ الرن  نَ لوا مِ عَ وما فعَ ، م  هِ ثِ ذاهِ مَ 
 ة  ثَ واجِ  ة  ريضَ فَ  م  هِ لِ ض  فَ  قادُ تِ واع   م  هُ قادُ تِ واع   م  هُ تعُ ثن وُمََ  ةِ ين رِ عَ األش   ةُ واالمُ فَ ، عنيَ ابِ والتّ  ةِ حابَ الصن  نَ مِ 

َك إالّ وى ذلِ سِ  دُ قِ تَ ع  ال يعَ  مَ لن ى اهلل َعلي ِو وسَ لّ صَ  ُُمَمندٍ  ةِ ريعَ شَ  لِ أه   ن  كاَا مِ   ن  مَ  َعَلى ُكلِّ 
يف  كّ رِ عَ األش   نِ سَ أ  احلَ  ضيلَ ف  تعَ  ر  ظُ ن  اُ  .ابُن العّوادقاَلُو . وِ تِ مح َ رَ بِ  وفيوِ التن  يلُّ واهلل وَ  .ع  دِ تَ ث  مُ  ضالٌّ 
 .يّ الثاجِ  ليدِ ال يف الوَ  ديدِ س  التن  تابِ كِ   رِ د  صَ 

 

 [  باس  بي األحر  ط  ِعلى الخِ  ا   ادِ مسألةث ب ي الشو []96]
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  قيوُ ها الفَ ن  ُسِئَل عَ  : ثاسِ يف األح   طِّ َعلى اعَ  ةِ هادَ يف الشن  ة  ّلَ س  مَ  
ُ
القاضي  رُ شاوَ امل

ُد ب نُ أبو عَ  اإلمامُ   ةُ هادَ ، والشن ؤالَ السُّ   ُ ل  ّمن تَ : و صُّ ا هذا نَ ها مبِ ن  عَ  وأجابَ  احلااّ  ث ِد اهلِل ُُممن
و أفع ََت بِ  و كامُ األح    ِ ضَ وعلى َهَذا مَ  ةً خاصن  ثاسِ يف األح   ة  اَ جااِ  الشُّهودِ  طوطِ َعلى خُ 
االوا يَ  ملَ   م  هُ أنعن  ُشهود   دَ هَ ش  تَ  َك إاّل أا  يف ذلِ  طِّ َعلى اعَ  ةُ هادَ الشن  مُّ تِ ال تَ  و، دمياً قَ  يوخُ الشُّ 
  مواَ القااِ   َ ثَ أثع   فإا   ،ثاسُ بِِو األح   ازُ ا ُتُ مبِ  ازُ و كاَا َيُ وأنن  فيِو حثس   دَ هِ الذك شُ  أان  عواَ مَ س  يَ 

 حثسِ ل  لِ  مُ ك  كاَا احلُ   ع  فَ اه مد  نت  ثَ فيما أثع   ن  كُ يَ  وملَ  ، ناهر  كَ َعلى ما ذَ  َعلي ِو ما يف األم الكِ  احلثسَ 
يف  ةُ ثَ وا ِ  ااِ دّ الفَ  فِ ص  يف نِ  عُ ي  والثعَ  ارُ يف الدّ  صثريُ التّ  طلَ وبَ  ،لَ مَ فيِو أع   ةُ هادَ الشن   ِ وكانَ 
ُ  11[  ] الانو َجةُ   ِ عَ جَ ورَ  نااِ اين َمَع اجلِ التّ  فِ ص  النِّ 

و عَ فعَ الذك دَ  نِ مَ والتن  ااِ دّ الفَ  فِ ص  نِ ك لِ اَ ش  وامل
  ةِ كَ ِر يف تَ 

ُ
َ ثعَ أو تعَ  ناهُ ف  صَ ما وَ  ثاتِ إث   ن  عَ  مااِ القااِ   رَ صن قَ   وإا   ّ وَ تعَ امل  احلثسِ  ةِ ثيقَ يف وَ  ليسُ د  التن  نين

 يف أي    األم الكُ   ِ يَ قِ وبَ  احلثسُ  طلَ و بَ تِ حن صِ بِ  عُ طَ ق  يعَ  ثتاً ثَ 
َ
باهلِل  و. َعلي ِهم فيها قومِ دك امل

 .احلَااِّ َرمِحَُو اهللُ تَعاىل منُد ب ُن أمَحَد ب نِ قاَلُو ُمَُ . التعنو فيوُ 

 

أِلةث بيمِ []97] َِ م  لر الع   ب  ت  ك    نر م   تابا، من ابرتاِع ك  سر   ث ج  رِ  ، ق مو جا
 [ تاب  ِك الك  ِ ل   م لرك ّيةِ عي دو يِ  

  تابَ َك الكِ ذلِ  عي أان دن يَ  ل  جُ رَ  مُثن جاءَ  مِ ل  العِ  بِ تُ كُ   ن  مِ  تاباً اب تاَع كِ  لٍ جُ يف رَ  قولُ ما تَ 
 الشُّهودِ  ةَ فَ رِ ع  مَ  نَ من ضَ تَ  دٍ ق  عَ أتى بِ  ، وويلٍ طَ  رٍ ه  دَ  ذُ ن  ه مُ رَ كَ ذَ  وٍ ج  وَ ه بِ دِ يَ  ن  عَ  و زالَ كاَا َلُو وأنن 
  ذا، وكَ   دِ لَ ثعَ و بِ تاعَ اب   الناً فُ  عوا أان َسَِ  م  هُ ِبَذِلَك وأنعن 

َ
تو ع  تعَ الذك ابع   تابُ الكِ  َقد  فاتَ  لوبُ ط  قاَل امل

 بِ الِ لطّ لِ  دَ هِ شَ  ن  مَ  لُّ وكُ  ،أن  َ  عيوِ دن الذك تَ  تابُ الكِ  وو أنن تُ ع  تعَ الذك ابع   تابُ َك الكِ ذلِ  ن  كُ يَ  وملَ  
 
ُ
َ  امَ ل  يعَ  رى أا  ما تَ فَ ، تابِ الكِ  ريِ َعلى غَ  د  هَ ش  يَ  عي ملَ  دن امل

  لوبَ ط  امل
ُ
ال  :فّجابَ  ؟عى َعلي وِ دن امل

إىل  لَ دِ عُ  إالّ  و ونِ ي  َعلى عَ  دولِ العُ  هاداتِ شَ  دَ ع  بِِو إاّل بعَ  يءِ الشن  وِّ حِ تَ س  مُ لِ  مُ ك  احلُ  وُ جن وَ تعَ يعَ 

                                                                                                                      
1
 .بياض يف األصل بقدر كلمة  
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َ
ِ عَ تعَ  َلُو دواَ  هودِ ش  مَ ل  لِ  مَ كُ ََي   أا   مِ حاكِ ل  لِ   ُّ صِ ال يَ  إذ   ؛بِوِ  دَ هِ فيما شَ  لوبِ ط  امل َ  نيُّ

فيِو  هودِ ش  امل
 .هدَ ن  عِ 

 [ ة  قِ فِ النـو ِل ا ب   م  كِ حر تى ي  مِ     ألةث بي الحام  سر مِ []99] 
َ ا  مُ كَ َت َُي  مَ  لِ د  يف احلامِ جو و  مَ  كٍ مالِ  ولِ قَ  ن  مِ  الفُ تِ االخ  : َرِضَي اهلُل َعنُو  قالَ 

 ، فَ ةِ قَ فَ النعن بِ 
َ
َُدوننَةِ قَعو لِ  ن  روُف مِ ع  امل

ُ  ةِ ين ثِ ت  والعُ  و يف امل
ا جتَِ  يةِ وازِ وامل  ملَ   وإا   لِ م  احلَ  ثوتِ تُ بِ  بُ أهن

 لِ م  احلَ  ةِ دن مُ لِ  ةِ قَ فَ لنعن ابِ  مُ كَ ، مُثن َُي  عَ َحَّت يوضَ  بُ ال جتَِ  ةَ قَ فَ النعن  أان  كٍ مالِ  ن  عَ  كَ وِ ، َوَقد   رُ ع  يوضَ 
 .  ّ فَ نع  يعَ فعَ  أا  َيكوَا  رَياً  ةَ افَ خمَ 

 

  ا أم  أنو ِل ا ب   م  كِ حر ي    ر ، هِ  ث ها وه ِي حام  د  ي  سِ    ا ماتِ  ة  مسألةث ب ي األمِ []94]
 [ ة  األمِ  م  كر  ا ح  م  كر ح   أمر  دز لِ وِ 
:  والِ أق   ةُ الثَ ، فيها ثَ ل  حامِ  ِهيَ  ها ودُ يِّ سَ  إذا ماتَ  ةُ األمَ : قال َرِضَي اهلُل َعنُو 

ا ال َُي  إ ل  و  وقعَ  .1دٍ لَ وَ  ا أمُّ ّهن َ ا بِ  مُ كُ ََي  و نِ يُّ ثعَ تعَ  و لِ م  احلَ  هورِ ظُ بِ  ل  و  قَ فعَ   دِ لَ الوَ  مِّ أ مِ ك  م َ ا حِبُ كَ هن
َ ا يف  مَ كِ حُ     عَ ضَ وَ  ها فإا  رُ أم   ننُو يوقفُ إ ث  ثالِ  ل  و  وقعَ  .عَ ضَ َحَّت تَ  ةِ األمَ  مُ ك  ها حُ مُ ك  وحُ 
 .ةِ رن احلُ  مِ ك  حِبُ  لِ م  احلَ  ةِ دن مُ 

 

 [ ه ر ِتكون  قـِبرِ  الِوضرن  أم بـِعرِدن ؟     مر ِعلى الحِ  ة  نِ  عِ مسألةث بي الم  []41]

                                                                                                                      
 . أم الولد هي األمة اليت تنجب من سيدها ولداً، و ا أحكام ُتتلف عن األمة 1
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ُ  كٍ مالِ  لُ و  قعَ  فَ لَ تعَ خ  اِ : َرِضَي اهللُ َعنوُ  قالَ 
َ فَ ؛ لِ م  َعلى احلَ  ةِ نَ العَ يف امل

و قَعو لِ  ن  مِ  هورُ ش  امل
نَعُهَما َحَّت تَ  ةَ نَ العَ َعنُو أننُو ال مُ  كَ وِ ورُ ، هانُ العِ أننُو يُ  ديثُ احلَ  [ ز 29/  ]  لُّ دُ و يَ ي  لَ وعَ   ،عَ ضَ بَعيع 
 .ةَ نيفَ أ  حَ  بُ هَ ذ  و مَ نُّ وأاُ 

  

 [  نِ اِ  ا ِحّتى تِ ج  ور  ا زِ ب  رِ قر ني ِب  يِـ ار تِـ     مسألةث ب ي الِمررأا الحام  []41]
 

َر أة  :وُ َرِضَي اهللُ َعن   قالَ 
 .هُ ر  بعن دَ تَ ، فعَ عَ ضَ ها َحَّت تَ جُ و  ا زَ ِبُ رَ ق  ين َفال يعَ ا  تعَ  لُ احلامِ امل

  

 [ ا قيف  ور تِـ  حين   نر م   الحبس      ألهر  ةث بِ واج   ةِ لو الغِ  مسألةث ب ي أنو []42]
 ب نِ  محنِ الرن  دِ ث  القاضي عَ  نِ عَ  دااَ ع  سَ  خِبَطِّ اب نِ   ال  جِ سِ   ُ أي  رَ  :َرِضَي اهلُل َعنُو  قالَ 

 عِ بَ وأر   ةَ رَ ش  عَ  عَ بَ أر   ةَ نَ سَ  ةِ دَ ع  َعنُو يف ذك القِ  تابِ ا يف هذا الكِ مبِ  ةَ ثَ طُ ر  قُ بِ  ةِ ماعَ قاضي اجلَ  1أمح َدَ 
 ب نِ  ُُمَمندِ   ب نُ ني  سَ وحُ ، كُّ وِ األمَ  دااَ ع  سَ  ب نِ  ُُمَمندِ  اهلل ب نُ  َعث دُ : تااِ خَ س  نُ  تابُ وَهذا الكِ  .ةٍ مااَ 
 اءِ أَس   رِ إىل سااِ  ،كُّ دِ اهلل األز   َعث دِ  ب نِ  ُُمَمندِ  ب نُ  عيدُ وسَ ، نٍ سِ ُُم   ب نِ  ابِ تّ عَ  ب نُ ا دُ من وُمَُ  وااَ ك  دَ 

 نِ مح  اهلل الرن  مِ س  بِ : بَِيِدِه  جيلِ س  التن  رِ َرمِحَُو اهلُل يف آخِ  القاضي ال َمذ ُكورُ   بَ تَ كَ   مُثن ، الشُُّهودِ 
هذا   نِ ط  يف بَ  رَ كِ نا َعلي ِو ِمّا ذُ د  هَ اهلل ما أش   مُ هُ ظَ فِ حَ  الُفَقهاءِ  نَ نا مِ رَ ضَ حَ  ن  نا مَ ي  أرَ  ،حيمِ الرن 
  ةِ لن الغَ  إىل طالذِ  عواَ د  يَ  سُ ث  م احلَ  َُ  بَ جَ وَ  الذينَ  وأان   م  ُتِِ يازَ حِ  حنيِ  ن  مِ  تابِ الكِ 

ُ
 ةِ قَ فعَ ر  امل

ُوفُِّو لِلصنوابِ -رىنَ  :إلي ِهم َفقالوا
ها وقيفِ تَ  حنيِ  ن  مِ  احلثسِ  لِ أله   ة  ثَ ة واجِ لن الغَ أان  –واهلُل امل

  ةِ ثيقَ يف الوَ  رَ كِ َك ما ذُ ذلِ  دُ يِّ ؤَ و يعُ هذا،  لِ ت  و  يف مِ ئِ طن وَ َرمِحَُو اهلُل يف مُ  كٍ مالِ  لُ و  َك قعَ ذلِ  ان أو 
  ةِ يَ انِ التّ 

ُ
 القاضي دَ ن  عِ  قامَ  سريةَ  نَ ب   مااَ ي  لَ سُ  أان  ن  مِ  تابِ هذا الكِ  نِ ط  األوىل يف بَ  دَ ع  بعَ  ةِ خَ سَ تَ ن  امل

                                                                                                                      
ععر بععن غر سععيَة قاضععي اجلماعععة بقرطثععة املعععروف بععابن احلّصععار،  1 هععو أبععو املطععّرف عثععد الرمحععاا بععن أمحععد بععن سعععيد بععن ِبش 

انظعععر الّصعععلة البعععن )صعععِحَب أبعععا عمعععر اإلشعععثيلي وتفّقعععو عنعععده، ُيشعععهد لعععو بسععععة علمعععو يف الفقعععو وعلعععم الشعععروط والوثعععااو 
 (.272م ص 2223املكتثة العصرية ، بريوت ، : بشكوال
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 سَ ثن حَ  رِّ الثعَ  دِ ث  عَ  ِمن ُو َعث د اهلل ب نُ  عَ الثااِ  ا  أان  ُ دَ ن  عِ   َ ثَ أثع   ، ودٍ وافِ  ب ب نِ وَيَ  نِ مح  الرن  دِ ث  عَ 
شرى صل  فيِو رى صل  فيِو اجلناا وبُ ش  ورى بُ ه الشّ ويف هذِ  ،ِمن وُ  وِ عِ ي  بعَ  لَ ث  قعَ  ال َمذ ُكورَ  اجلنااَ 
 ابٍ تّ عَ  ب نُ  دُ من وُمَُ  حدي    ب نُ  ثُ ي  ب واللن ََي   اهلل ب نُ  َعث دُ قاَل ِبذِلَك  ،حي  ِمن وُ ين صَ الدّ 
َ  دُ ث  وعَ 

َ  دِ ث  عَ  اهلل ب نِ  َعث دِ  ب نُ  دُ من َك وُمَُ َذلِ  لِ ت  مبِِ  أمح َدَ  ب نُ  كِ لِ امل
ُ سَ وحُ   كِ لِ امل  دُ من وُمَُ  ُُمَمندٍ  ب نُ  ني 

  ٍ فِ ل  مُ  ب نِ  مااَ ي  لَ سُ  نُ ب عودُ س  ومَ  يُّ سِ ي  القَ  بٍ  طالِ أ  ب نُ  يُّ كِّ ومَ  شِِّنُّ اعُ  ثَ عَ أش   ب نِ   ِ ف  حَ  ب نُ 
 .هىتَ انع  . يُّ ميمِ عيسى التن  ب نِ  ُُمَمندِ  ب نُ  دُ وأمح َ 

 

 [ه ر ِيج وز  ِعارل أ  ؟ : ب اش عرت ِدال   الرِمعرر وف   الحاك م   []43] 
 ن  مِ  دَ يَ وك َعلى أز  تَ َُت   تااِ هَ ه جِ رِ ظَ إىل نَ  لٍ جُ يف رَ  وابُ اجلَ  :يف قاضي وليو  ة  لَّ س  مَ 

 نَ ومِ  ورِ تّغال دِّ واح سَ ما أل  وا ِِ َعلى أم   يعمرُ  ةٍ يعَ رّ وزَ  ياضٍ بَ  ن  مِ  لٍ جُ رَ  ةِ مااَ سِ وََخ   لٍ جُ رَ  فِ أل  
 [ فراغ ] نومِ  اسِ النّ  الطِ خ  أن َك مِ ذلِ  ريِ تو  وغَ ؤونَ ومَ  يوشِ اجلُ 

ُ
 ن  كي مِ تَ ش  ِِبا تَ  ننيَ طِ و  تعَ س  امل

 أو   ة  سَ ََخ   م  ِبِِ  صالِ االتِّ  لِ أه   ن  َك مِ َعلى ذلِ  م  هُ عَ ثِ وتَ  الً جُ رَ  سنيَ و  ََخ  حَن   ِمن وُ  ياضِ الثَ  فِ ص  نِ 
 اسِ النّ  الطِ أخ   ن  مِ  م  هِ ري ِ وغَ  ةِ ين عِ والرن  ياضِ الثَ   نَ مِ  اسِ ر النّ وسااِ  ال َمذ كورِ  فِ ن  ن  َغري ِ الصِّ مِ  ة  تن سِ 
و َعلى ثِ جانِ  بِ ر  َمَع قعُ   م  هِ ري ِ م ويف غَ فيهِ  دالِ تِ االع  بِ و فونَ صِ يَ  م  هُ نع  ة مِ ة والعامن اعاصن [ فراغ ]
َ  فاءِ عَ الضُّ 

 نِ عَ   ِ ف  راضو بالصن وإع   1] ... [ َعلى م  و  َُ فِ نَ كَ   َعلي ِهم ولنيِ  فِ ط  العَ بِ  ساكنيِ وامل
  دِ دَ ِبذا العَ  بَ هَ ذَ فَ  لنيَ اجلاهِ 

ُ
 تَ ش  امل

َ
َ  دَ ع  بعَ  ةَ رن كى ِمن ُو امل

ي كّ شَ و ِبذِلَك التن لِ ا  عَ  بِ لَ طَ  إىل ةِ رن امل
 
ُ
 لَ ث  قعَ  و دنياً مِّ عَ  كاَا اب نُ   ن  مَ  م  هُ نع  و أي ضًا ومِ ثُ ه وصاحِ رُ ه  كاَا أخوه وصِ   ن  مَ  م  هُ نع  ، ومِ مِ دِّ قَ تعَ امل

َ  كااَ مَ  ماً حاكِ  َعلي وِ  املقومِ 
 ن  وعَ  م  هُ نع  عَ  مِ ك  احلُ  تّخريَ  بُ توجِ  2] ... [ رىتَ  ل  هَ فعَ  ،لوبِ ط  امل

                                                                                                                      
 . «ت»و« ر»عثارة من حنو ثالث كلمات غري واضحات الرسم واملعنىن؛ واملسّلة غري واردة يف  1
 .عثارة من حنو سثع كلمات غري واضحة الرسم واملعىن 2



  

 

- 119 - 

؟ َجاوب نا ال أم    ةً فَ ضاعَ مُ  عافاً وأض   تريةً كَ   اتٍ رن مَ ، دِ دَ العَ  رةِ الوافِ  ال َمذ كورَةِ  نافِ األص   رِ سااِ 
1 

 .يف ذلكَ  وِّ احلَ بِ 

 كَ ؤالَ سُ  -نا اهلل وإياكمَ صَ عَ -  ُ ل  ّمن تَ  :دٍ ش  رُ  ب نُ  ليدِ القاضي أبو الوَ  الَفِقيوُ  فّجابَ 
 ةِ واألمانَ  ريِ باعَ  هوراً ش  مَ  ةِ دالَ العَ بِ  هوراً ش  ُو مَ َعن  َ ّل  الذك سَ  وإذا كاَا احلاكمُ ، َعلي وِ   ُ ف  قعَ وَ و 
 جوهِ الوُ  نَ مِ  وٍ ج  وَ و بِ تِ ثَ طالَ و مبُِ لَ ا  و عَ ؤالِ يو ِمن ُو وسُ كّ شَ و يف تَ لَ ا  عَ  بَ لَ وطَ  م  هُ نع  تشكى مِ  من   م  وأهُ 
، فيوِ  رِ ظَ النن  نِ عَ  فَ رَ ص  وال يُ  مِ ك  احلُ  نِ عَ  لَ اَ ع  َفال يَعن َثغي أا  يعُ  كَ ؤالِ إلَي ها يف سُ   ّتَ مَ اليت أو  
دٍ َك قاَل ذلِ  .وفيوِ التن  يلُّ واهلل وَ  : احلااِّ  اهلل ب نُ  القاضي أبو َعث دِ  الَفِقيوُ  أجابَ  و .ابُن ُرش 
قالَُو . وفيوِ التن  يلُّ اهلل وَ  فيِو، و أقولُ  وابِ هذا اجلَ  لِ ت  ومبِ  - اكَ نا اهلل وإيّ دَ شَ أر   - كَ ؤالَ سُ   ُ ل  ّمن تَ 

 .احلااِّ  ُن أمَحَد ب نِ ُُممنُد ب  

 

 [ ة  يعِ الشّ     أهر  نر م   ةز يو ب  صِ  نر م   واج  الاو بي  ب  ٍِ رر يِـ   ز ج  مسألةث ب ي رِ []49]
 الً جُ رَ  أان  ، وذلكَ يوركّ السّ  مِ أ  القاسِ  و يّ سِ ونُ التّ  حاذَ أ  إس   امَ أيّ      لَ اَ نعَ  ة  لَ َّ س  مَ 
 افَ ُيَ  أا   دن البُ  ها وجَ ون اَ تعَ يعَ  أا   ريدُ يُ  الٍ مجَ  ذاتِ   ةِ يعَ الشّ  لِ أه   ن  مِ  ةٍ ين ثِ صَ  ن  عَ  حاذَ َسَّل أبا إس  
ِ بعَ ر  َعلى ضَ  ةُ يعَ الشّ : وابِ يف اجلَ  حاذَ قاَل أبو إس  فَ   َ نَ و العَ َعلى نَعف سِ   لُ ضِّ فَ يعُ  ب  ر  ضَ فَ  ،ني 

 
َ
فَعَهذا  ،اهلُل َعنوُ  َرِضيَ  رٍ ك  ُو َعلى أ  بَ َرِضَي اهلُل َعن   اً يّ لِ عَ  لُ ضِّ فَ يعُ  ن  مَ كَ   لِ َعلى  الفاضِ  ضولَ ف  امل
ُ ثعَ إلي ِو ويعُ  عُ مَ س  ال يُ  ُ ثعَ ويعُ  لُ الاِ َعلي ِو الدن  قامُ وتُ  وِ لِ مَ عَ  َلُو سوءُ  نين إىل  عَ جِ ر  ه َحَّت يعَ ؤُ طَ َلُو خَ  نين
 ةُ نَ ع  ه َعلي ِهم لَ ريَ غَ  2واَ َيُسثُّ و  اً يّ لِ عَ  لواَ ضِّ فَ يعُ  [ ز 32/ ]  الذينَ  مُ وهُ  رُ آخَ  ب  ر  وضَ  ،وابِ الصن 
 ايت  َعلى فعُ  3القريواا ةُ عامن  ت  رَ تعَ عَ فعَ ، ارِ فّ الكُ  ةِ لَ اِ ن  مبَِ  م  وهُ  م  هُ تعُ حَ كَ نا مُ  لُّ ال َيَِ  ة  رَ فَ كَ   الءِ هؤُ و  ،اهلل

                                                                                                                      
 .ناوابُ جَ : يف األصِل  1
 .  «ر»ُيسيئوا؛ والّتصويب من : « ز»يف  2
 .«ر»القرواا ، والتصويب من : « ز»يف  3
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ِ مَ س  َعلى قِ  ةَ يعَ الشّ  مَ سن ننُو قَ إ َفقاَل    حاذَ أ  إس   أبو ] تيبَ تُ إىل أا اس   ل احلالُ آو  ،هو كافر   ني 
و هُ ج  وَ  صارَ  دن تَ ملا ار   حاذَ و أ  إس  ج  روا وَ ظُ ان   احلالِ  لِ  أوّ يف قولُ تَ  ةُ العامن     كانَ ، فَ  1[إسحاذ
َحَّت قاَل َلُو  توبَ يَ   أا  وأََب   ةِ ريعَ الذن   عِ ط  قَ َك لِ الُفَقهاء َعلى ذلِ  وَ فَ واتعن  ، رٍ كافِ   وُ ج  و وَ كّنّ 
 نوبِ الذُّ  نَ مِ  توبُ تَ  كَ أنن  وكن  تعَ   َ وأن   توبُ قاَل تَ  ؟ِمن وُ  توبُ تَ  ب  ن  ذَ  كَ لَ  ما :الُفَقهاءِ  نَ مِ  ي خ  شَ 

هذا، فكانِ  العاّمُة تقول يف و حَن   نو  أو  ذُ  ن  مِ   أتوبُ قاَل إينّ فَ  رَ ثعَ ن  املِ  دَ عِ صَ فَ .    فَ لَ اليت سَ 
، وانظروُه ملّا تاَب  رٍ كافِ   وُ ج  و وَ و كّنّ هُ ج  وَ  صارَ  دن تَ ملا ار   حاذَ و أ  إس  ج  روا وَ ظُ ان  أّوِل احلاِل 

 .نٍ مِ ؤ  مُ  وَ ج  و وَ هُ ج  وَ  صارَ 

 

 بيخ بِان  خِ طب  شّ يِ أ فِ لِ حِ  ج ز مسألةث ب ي رِ []41] 

ِيت أ نز رر بـ    ب أ ل كراه   [ ل  اح 
ُد ب نُ القاضي أبو عَ  قالَ  ث ِد اهلِل ا فيها القاضي أبو عَ نَ رَ وشاوَ     لَ اَ نعَ  :احلااّ  ث ِد اهلِل ُُممن

الاّلزَِمة  ااِ مي  األَ بِ  فَ لَ حَ  محنِ الرن  دَ ث  عَ  2نِ ب  َعث د اللنوأ  اب نِ  دَ لَ وَ  أان  كَ ذلِ  مَح ِديَن، و منُد ب نُ ُمَُ 
َرأة  ذَ الذك فيِو، فّخَ  ااِ رّ فَ ل  و لِ تِ يَ راهِ كَ و لِ بُ قارِ يُ  اٍ ر  ه يف فعُ اَ ثع  خُ  خَ ثُ ط  اّل يَ أ ه اَ ثع  ه خُ دارِ  ن  مِ  ت ام 
َذ ُكورِ  اِ ر  و إىل الفُ ت  لَ مَ حَ فَ 

َذ ُكورُ  ااُ رّ و الفَ خَ ثَ وطَ  امل
القاضي  دَ ن  نا عِ ر  ضَ حَ فَ  ،وأتَ رَ ام   لَ اَ تعَ اع  فَ  امل

  ،ةٍ ااَ مِ  عِ بَ وأر   عنيَ س  وتِ  عٍ س  تِ  ةَ نَ سَ  رٍ فَ صَ  ن  مِ  رَ شَ احلادك عَ  دِ األحَ إعذاٍر كاَا يوَم ن مِ  فنيَ رِ صَ ن  مُ 
 هذِ  إان : أنا   ُ ل  قُ فعَ  ،نا فيهارَ وشاوَ 

َ
 الّ أ فَ لَ حَ  ن  َنا فيمَ أص حابِ  الفِ تِ جَت رك َعلى اخ   ةَ لَّ س  ه امل

ِمن ُو  رن فَ و فعَ رميَ غَ  ذَ فارِ اّل يُ أ فَ لَ ك حَ لذِ ا ريِ الغَ  ّلةُ س  ِهَي مَ  و، بَ لِ ه َعلي ِو أو غُ رِ ك  فُّ  الً ع  فِ  لَ عَ ف  يعَ 
ا حَ ألنّ  ء  ي  شَ  منيِ ه اليَ لَي َس َعلي ِو يف هذِ  :دٍ ش  رُ  ب نُ  ليدِ قاَل أبو الوَ  و،   َ لَ فع  أ أو   اّل أ فَ لَ و إَّنن
مُثن  ،ثَ نَ َلُو حلََ  خَ ثُ ط  اّل يَ أ فَ لَ َلو  حَ  و ،اِ ر  َك الفُ يف ذلِ  خُ ثُ ط  يَ  ن  مَ  رَ وال أمَ  خ  ثُ ط  يَ  م  لَ فعَ  خَ ثُ ط  يَ 
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ُ ن  مِ  و، تااِ رن مَ  الذِ الطن  نَ مِ  لَ سااِ نا  يف مَ نَ يع  َك بعَ ذلِ  دَ ع  بعَ  المُ رى الكَ جَ 
و أتَ رَ ام   ربُ جُي   ل  هَ  مُ لِ س  ها امل

ها ن  مِ  و ،هالَ خُ د  يَ  أو   ةَ فينَ السن  بَ كَ ر  اّل يعَ ألة ّس  ها مَ ن  ومِ  ،ةِ يضَ احلِ  نَ مِ  سالِ تِ َعلى االغ   ةَ يّ رانِ ص  النن 
 .وُ تل امُ  ال منيَ اليَ  نا َعلى أان ل  صَ فَ فانع   ،هارُ يع  غَ  لُ سااِ ومَ  ،ضوءِ يف الوُ  ةِ ين ة النعِّ لَّ س  مَ 

 

 [؟  ن  ا   فِ نِـ  مِ ور يِـ  ن  ير البِـ ق يِمِة  ِلأ ر ائن  جِ ا البِ ا ادوعِ   ِ  ن  ير بِـ الر  خ  سِ يـ فر   ر هِ []46] 
 

 اب   عن  غَ فعَ  رٍ قَ بعَ  ةِ لَ ا يف مُج  هَ عتع  قَ أل   1َخة   ا أر   كان     يف امرأةٍ  اهلل عنكَ  رضيَ  كَ بَ جوا
، ومل  لَ مَ حَ ها عامًا فَ عينِ  ا فيهَ  ك   َر ها، فّش  تِ فَ ال ُوِصف    ا على صِ وَ  ةَ ورَ املذكُ  ةَ ها املدن رَ تعَ    
فيَها ماهُ ني  بعَ  ةُ كَ ِر ِ  الشن عيَ عقِ بَ اًل وَ جُ رَ 

 وُ تُ ّل  سَ ها، فَ ن  عَ  ة  غااثَ  لكَ ل ذَ يف كُ  هيَ وَ   رٍ هُ أش   ثةَ الَ ثَ  2
ََ حَ ها وَ نِ ي  ها يف عَ رَ غن صَ فَ  ،هان  عَ  ، هان  مِ  كِ يثَ صِ ِبع ِّن نَ :  ا  قالَ ها وَ لَ ا مَح  هَ نع  ى عَ فَ أخ  ها وَ رَ ون
 هِ ارِ ى ِبا إىل دَ  أتَ عَتن هر  حَ ا إالن شَ ها  َ ياعِ تِ رن لوقعِ  اب  ا مَ فمَ  منَ التن  ثض   منوُ قَ وَ  ل   ذلكَ عَ فَ فعَ 
:  الَ قَ َُتا ؟ فعَ قنر  حَ وَ  ِِّن ي  غنر َُتا يف عَ اليت صَ  َخةُ األر   ذه هيَ هَ  وَ أَ :  وُ لَ     الَ قَ    فعَ عَ وضَ  د  قَ  يَ هِ وَ 
رَُه،  3(ِبع ُ  َما)    الَ قَ ها وَ ها من  تَ صن    حِ ثَ لَ طَ ك، فَ دِ ع  سَ  ااَ ا كَ إَّنَّ   ع  طَ ق  تعَ  ملَ  وَ ملَ  أع ِرف  َقد 
[لُ س  نَ ]ا  َ ، وَ ة  يَ اقِ بَ  يَ هِ وَ ، عُ ضَ تَ  عامٍ  لِّ يف كُ ، وَ امٍ وَ أع   ةِ ثالثَ  من   ةً دن ا مُ ها فيهَ لثَ ط  مَ 

 ةِ ثَ الَ ثَ  4
َذ ُكورَِة  ةِ رَ قَ الثعَ َ َا الرُُّجوُع يف  بُ جيَِ  ااَ كَ   ا إا  ، بَعيِّعن  لنَ وسٍ قُ رُ 

ها تَ صن حِ     اعَ بَ  د  قَ ها، وَ لِ س  يف نَ وَ امل
؟  الَ  أم   وُ ت  رَ كَ ا ذَ ا فيمَ  َُ و  قعَ  لُ ثَ يُعق   ل  هَ    ؟ وَ اعَ ا بَ مَ  رَ د  قَ  ف  رِ ع  تعَ  ملَ  ، وَ وفِ صُ املو   وِ ج  ى الوَ ها علَ من  
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َشاَوُر )  ابَ ؟ فّجَ  وِ لّ كُ   لكَ ا يف ذَ  ََ  بُ ا جيَِ مَ وَ 
ُ
إا  :  دٍ من ُمَُ  نُ ب   غُ ثَ ص  أَ  مِ اسِ أبو القَ  1(ال َفِقيُو امل

ى لَ عَ  كَ لِ ذَ ِت و  فَ لِ ال َقث ِض  مَ و  يعَ  ةُ يمَ القِ  فيوِ  بُ جتَِ  د  اسِ فَ  ع  ي  بعَ  وَ هُ فعَ  أةُ املر    ِ ا قالَ مبَ  2ريكُ الشن  أقرن 
 ملَ  ، وَ فيوِ     كَ َر ا أش  مبَ  ةً مَ الِ عَ     انَ كَ   أةَ املر   و أان ينِ ميَِ  عَ مَ  وُ لُ و  قعَ  لُ و  القَ فَ  لكَ ذَ بِ  رن يُقِ  ملَ   ، وإا  وُ ت  مَ عَ ا زَ مَ 
ُوفُِّو للِعصنعَوابِ ةِ رَ قَ ثعَ ال   جاعِ ِا   اس  إىَل  يل  ثِ ا سَ  َ  ن  كُ يَ 

َثُغ ب ُن ُُمَمندٍ قاَلُو  ؛وتِ ان عِ بِ  ، واهللُ امل  .أص 

 عُ ي  ثعَ ال  وَ  تّمنلُ  ُسؤاَلَك،:  ااِّ احل َ  ب نُ  أمح َدَ  ب نُ  اللنوِ  ي أبُو َعث دِ اضِ القَ  يوُ قِ الفَ  أجابَ وَ 
َر أةِ  ا  ااِ جَ 

َر أةَ  أان   َعليها أو  ىلن وَ أنعنَها مُ   َ ثُ ت  يعَ  ها إالن أا  رِ م  أِل  ةً كَ الِ مَ  ا َكاَن   إذَ  ةِ رَ قَ ثعَ يف ال   َععَلى امل
 امل

، الثَعي عُ  ذِ ئِ ينَ حِ  ضُ قُ نع  يعَ َذلَك فعَ   َ ثَ فَإَذا ثعَ ،هاعِ ضِ و  مَ  ها عن  دِ ع  ثعُ لِ  ةِ رَ الثقَ  ةَ فَ صِ  م  لَ ع  تعَ  مل   ةَ ااعَ الثَ 
ََ مَ لِ  ةَ رَ قَ الثعَ  اعِ تَ املث   ضِ ث  قعَ  مَ و  يعَ   ةِ قيمَ ال  بِ ويَعن َثِغي أا  َيِص ن   ،ةِ رَ قَ ثعَ ال   اتِ وَ فعَ  ن  مِ  كَ الَ ؤَ سُ  اهُ ضَ تَ ا اذ 
 .ااِّ قَاَلُو ُُممنُد ب ُن احل َ  .وباهلِل التنعو فيوُ 

د  وبي ر ِحاب ِ ا ِمـنر ِحوانيتِ []47] ِل الِمِساج  ِوأبرن ِيةز  م نر  شأن ِ ا  مسألةث ب يِما يـ توِخش  ِحور
 [   ِعِلى ِطري   الم ِ ّليِن التواري ي
ِن الرنحيمِ  ِم اهلِل الرنمح  اِمِع . لس  واُب َرِضَي اهلُل َعن ُكم  وأَر ضاُكم  َعن  رِحاِب اجل  َاجلَ 

َذت  َحوانيُ  لِثَعي ِع ال َفواِكوِ  واِنِب اأَلر بَعَعِة اُتُِّ ثيِلَيَة َحَرَسها اهلُل تَعَعاىَل ِمَن اجلَ  َرِة ِإش  حِبَض 
ث ِا واع ُ  3

َلى)واع َُضِر والنعُّّواِر النِذك يُعتنَخُذ لِلتنماليِ   ِلمنَي 4(ِمن  فوٍل وُكلِّ زرّيَعٍة تُعق  ، وُضيَِّو َطريُو ال ُمس 
َتطاَع الننفاُذ ِإىل باٍب ِمن  أَب واِب  5ِلذِلكَ  اِمِع واَل ِإىل الذنهاِب يف  [ ز 35/  ]َحَتن ال ُيس  اجل 

ٍء ِمَن الطُّرُ  وانيِ  والشنوارِِع َشي  ُمَعِة يف احلَ  َم اجلُ  ِذ ِإاّل بِال َمَشقنِة الشنديَدِة، وُيَصّلي الّناُس يَعو 
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اِمِع ورِحابُُو َِم لوَءة   وانيِ  ال ُمتنَخَذِة يف الرِّحاِب  1ال َثعيَدِة َعِن اجل  ُمَتَملنَكة ، ويُثاُت يف تِل َك احلَ 
ُكُنها ما 2وَكذِلَك يُذ َكُر أننعُو . فاشيبِال َفواِحِ  بِالسنماِع ال   ريها ِمنن  َيس  يك 

شاء اهلل َعان  3
رِها ء  ِمن  أَم  ِسِو، فَإَذا ذُِكَر َشي  ّ ُخُذ ال ِكراَء لِنَعف  وَجلن يف السِّرِّ وَي
َُّل َعِن  4 َزَعَم بَعع ُض َمن  َيس 

ىن ِفيَها زيَنة  لِ  َها ]ل ثَعَلِد وال ِغىن الرِّحاِب ال َمذ كوَرِة َأان السُّك  وأننعُو أَد َرَك الّسَلَف 5[  ا َعنع 
َما ال واِجُب يف ذِلَك، وَهل  جَيوُز َأا    -َوفعنَقُكُم اهلُل  -ال ماضي َععَلى ذِلَك ؛ فَعثَعيِّنوا  لَنا 

َكَن ِفيَها ويُعؤ َخَذ ِكراُقها  َرسِ   [ز 54/  ]تُعَتَملنَك وُيس  ؟ وَهل  ِإا  جاَز   6ويُعن عَفَو َععَلى احلَ 
ِلمنَي ِمَن  ِر ِلَمن  يُعن ِفُقُو يف َمصاِلِ  ال ُمس  ه  ّ ُكُلُو، هل  جَيوُز يف اجلَ  كِعراُقها يف السِّعرِّ ِلَمن  َي
ثاِهها ؟ وَهل  جيَُِب َععَلى اإِلماِم تَعغ يرُي َهَذا ِإا  ملَ  جَيب  يف السُّننِة  مَت ليُك الرِّحابِ   التُّغوِر وَأش 

ِفيَها فَعيَعر تَِفَو ِِبَا  8ناءٍ فِ خالَِيًة دوَا 7(خاِويَةً )ال َمذ كورَِة ؟ بَعيِّنوا ذِلَك ُكلنُو، وَهل  جيَُِب َأا  تَعث قى 
َكروا ِإا  شاَء اهللُ،  ُمَعِة َأو  ال ؟  تُعؤ َجروا وُتش  ِِبَا ال ُمَصّلوَا يف سااِِر األَيّاِم ويف يَعو ِم اجلُ 

َّجابَ ))مح َُة اهلِل تَعاىل  وبَعرَكاتُُو ؛ والسنالُم َعَلي ُكم  ورَ  ُ  :  َف  -َرمِحَنا اهلُل  َوإيناَك  -َتَصفنح 
َلَحُو -، وَنَظر تُُو وَوقَعف ُ  َعلي ِو ، وجيَُِب َععَلى اإِلمامِ 9[يف َبط ِن َهَذا الِكَتابِ ] ُسؤاُلَك ال واِقعَ  َأص 
َلَحُو اهللُ  التنش ديد يف َمن ِع بَعي ععِ ) -َأص 

النيِت يف رِحاِب  11[يف احلوانيِ  [ِو والّنوارِ ال َفواكِ  10
امِع  ِجِد اجل   ال َمس 
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رِ  -صانَُو اهلُل  - وانيِ  وِإزالَُتها ِلما . 2( 1وِإزاَلُة ذِلَك ُكلِِّو َوإن كارُُه َأَشدن النُّك  ُم احلَ  وجيَُِب َهد 
ُمعَ  َم اجلُ  ِسَعِة َععَلى ال ُمَصّلنَي يَعو  ِة وسااَِر األَيّاِم وِلما يف َكو ِها َحوانيَ  ِلما يف ذِلَك ِمَن التعنو 

ِلمنَي َوالضنعَرِر َعلي ِهم  يف َصالُِتِم  وُمرورِِهم  ِفيَها َععَلى َحَسِب َما  ثثِو َطريِو ال ُمس  ِمن  َتض 
ِلمنَي َواَل  َأا  يَعتَعاَ  ينَد ِمن ها، ويَعن َثغي َوَصف َ ، وال يَعن َثغي أَلَحٍد َأا  َُي ِدَث بُعن ياناً يف َطريِو ال ُمس 

َوقَعد   ُرِوَك َعِن اب ِن َأ  حازٍِم . لإِلماِم َأا  يَعتَعَقدنَم يف ذِلَك ِإىل الّناِس َويُعن هي إلي ِهم  يف ذِلكَ 
ِلمنَي، قَاَل  طّاِب َرِضَي اهلُل َعنوُ : َأان َحّدادًا ابع َتىن كريًا يف سوِذ ال ُمس   َفَمرن ِبِو ُعَمُر ب ُن اعَ 

ُتُم الّسوَذ مُثن أََمَر بِِو فَعُهِدمَ : فَقاَل  وانيِ  . َلَقد  انع تَعَقص  َعَل يف احلَ  َفَكذِلَك يَعن َثِغي أا  يُعف 
ناها وال ِكراُقها وَلو  أُن ِفَو ِكراُقها يف  ُم هِذِه أَل َاُم، وال جَيوُز مَتَلُُّكها وال ُسك  ال َمذ كوَرِة ؛ َبل  َهد 

لِ  َِتوِ  و. منيَ َمصاِلِ  ال ُمس   .3((اهللُ َعان وَجلن ال ُمَوفُِّو لِلصنواِب ِبَرمح 
ااِّ  َّّمعَل ُ  : وَأجاَب الَفِقيو الَقاِضي أَبو َعث ِد اهلِل ب ُن احل   -أَر َشَدنا اهلُل وِإيّاَك  -َت

َلى َمن  إلي ِو  الننَظُر ُسؤاَلَك، َوقَعف ُ  َعلي ِو، وإذا َكاَا األمُر على َما َوصفَتُو  ِفيِو فَال واِجُب َعع
اِمعِع الالنِصَقعِة بِِو  َذت  يف رِحاِب اجل  وانيَ  اُتُِّ ِلمنَي، ِإذا ثَعَثَ  ِعن َدُه َأان هِذِه احلَ  يف أُموِر ال ُمس 

ها وتَعع ِفععَيِة أَثَرِ  ّ ُمَر بِتَعغ يرِي بِناِء َرَسِ  ها وَصر ِف وِحيَات  وثَعَثَ  أَم رُها ِبواِجِب التنث ِ ، َأا  َي
ِسَعِة َععَلى ال ُمَصّلنَي والرِّف ِو ِلعامنِة  4َمواِضِعها بَراحاً  َععَلى َما كاَن   َعلي ِو، ِلما يف ذِلَك ِمَن التعنو 

عيِعِو َعن ها ُل نَعه  ياَء َأص  ِلمنَي، َوقَعد   َهى َرسوُل اهلِل َصّلى اهلُل َعلي ِو  وَسلنَم َعن  َأش   لِعامنِة ال ُمس 
َروى اب ُن . ن ها َمن عَفَعُة ال عامعنةِ َمعن ِعِو مِ 

الاِّناِد َعِن اأَلع رَِا َعن  َأ  ُهَريع رََة َأان َرسوَل اهلِل َصلنى  5
                                                                  اللنُو 

                                                                                                                      
 .النكري: « ز»يف  1
تغيعري ... وجيعب َعععَلى اإلمعام » : َما بنَي القوَسعني  سقط من خمطوطة الرباط النعيِت أوَرَد ناِسعُخها بعدل َذلعَك العثعارَة اآلتيعة  2

 .«عُو اُتذ للثيع يف احلواني  مجيع َما ذكرت أنن 
عََّلِة النعيِت أجعاَب َعنع َهعا « ت»سقط  هِذِه الفقعرة احملصعورة بعني العالمتعني معن  3 َوِهعَي تشعكل اجلعواَب األونَل َععن  هعِذِه ال َمس 

 .  ال َقاِضي أبُو َعث ِد  اهلل ب ن احلاا
ِر بَراح: بَعيِّنعاً واَاِهراً ، يُقاُل : أك  4  (. « برح»انظر اللساا ، مادة . ) ِجَهاراً :  اً مبعىَن أتى بالُكف 
 .أبو: « ت»يف  5
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ثاَا لِل ثَعي عِ »: َعلي ِو  َوَسلنَم  قَاَل  ، واَل  يَعِثع  بَعع ُضُكم  َععَلى بَعع ٍض، َواَل  ال تَعل َقو ا الرُّك 
ُل ال ِعل ِم َرمِحَُهُم اهلُل وأَف عتَعو ا بِِو َععَلى . احَلديثُ  1«تَناَجشوا َواَل  يَِثع  حاِضر  لِثاٍد  َوما قاَلُو أَه 

راِجِهم   َمرِّ األَيّاِم ِمن  َتض ميِنِهُم الصُّّناَع وِإخ 
ِإيّاُهم   2

ِ س 3 َعا ذِلَك ُكلُُّو ِمن  بَعني  ااِِر اأُلَجراِء ؛ إَّنن
ِلما ِفيِو ِمن  صالحِ 
ال عامنِة وَمن ِفَعِتها ورِف ِقها، َوقَعد   َمَنَع اهلُل َععَلى ِلساِا نَِثيِِّو َصّلى اهلُل َعلي ِو   4

اَل َضعَرَر َواَل ِضراَر » :  [ز  51 / ]َصّلى اهللُ َعلي ِو  وَسلنَم  5وَسلنَم  الضنَرَر، َوقَاَل َرسوُل اهللِ 
ِي الضنَررِ : قَاَل ماِلك  و  ،6«ِضراَر  قَاَل َعث ُد  7َوَقد  . وِإذا َكاَا َضَرر  َحَكَم السُّل طاُا بِنَعف 

َسنِ  ال َمِلِك ب ُن احلَ 
َهبَ : 8 ِلمنَي ِذراعاً،  9َسَّل ُ  َأش  َعِن الرنُجِل يَعتَعَاينُد يف دارِِه ِمن  َطريِو ال ُمس 
َوَجَعَلُو بَعي تًا قاَم َعلي ِو  جارُُه النِذك ُهَو ُمقابُِلُو ِمن  جاِنِب 10(فيِو بُعن يانًا ) ِذراعاً، فَإَذا َبىن

ِدَم َما تَعَاينَد ِمَن الطنريِو وزَ  َعَم الطنريِو فََّن َكَر َعلي ِو  َما تَعَاينَد ورافَعَعُو ِإىل السُّل طاِا، وأَراَد َأا  يَعه 
و َمر ِبطًا ِلدابنِتِو 12بِِو أَلان ذِلَك َكاَا قِعثَعَلُو 11اِفيعًا َأان َسَعَة الطنريِو َكاَا وَ 

و يف بَِقينِة الطنريِو 1
                                                                                                                      

 .  211ص7، ا5981، حلب ، 2.انظر احلديث يف سنن النسااي ، ُتقيو عثد الفتاح أبو غدة، ط 1
 .إخراجو: « م»يف  2
 . «ز»سقط  من  3
 .إصالح: « م»يف  4
 . «ت»سقط  من  5

  .سقط  من باقي النسخ    66

 . «ز»من سقط   7
 أبععا يكععىن قرطثععة أهععل مععن ، رافععع بععن اهلل عثيععد بععن زريععو بععن ُممععد بععن امللععك ب ععن احلسععن مععن علمععاء األنععدلس واَسععو عثععدُ  8

 يععونس بععن ُممععد بععن اهلل عثععد الوليععد أ  لحععافظل باألنععدلس للعلععم والععرواة العلمععاء تععاريخ: انظععر . ) ونععااباُ  ويعععرف مععرواا
 (.352ص5م ا5988، مطثعة املدين، القاهرة ،  احلسيِّن العطار عات ُتقيو،  (هع 423.ت) األزدك

 .«ر»سّلُ  احلسن، والتصويب من : يف بَاِقي النَُّسِخ  9
 . «ت»سقط  من  10
 .رافعا: « ز»يف  11
 . «ر»سقط  من  12
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َاِر ]الّناُس، وََكاَا فيما بَِقَي ِمن  2مَيُرُّ  َععة  ؛ َهل  ِلَذِلَك اجل  َسَععِة الطنرِيِو ََثانِيُة أذ رٍُع أو  ِتس 
َسِثيل  
ِم بُنَياِا َجارِِه الن  3 لُك تلَك الطريَو ويف إىَل َهد  ِذك بَعىَن ؟ َوَرفَع ذلَك بعُض َمن  َكاَا َيس 

ِدُم :  أعلمُتَك ؟ فَعَقالَ  4بَِقينِة َسَعِة الطنريِو َما قَعد   ، َكاَا  [ ز32/  ]   5(َما بَعىَن )نَعَعم ، يَعه 
َعة  َععَلى َما َوَصف ُ   6 [يف  َلَك، وال يَعن َثغي أَلَحٍد التعنَايُُّد ِمن  َسَعِة الطنريِو ََثانَِيُة أَذ رٍُع أَو  ِتس 

ِلمنيَ   .َطريِو ال ُمس 

َوَرَوي نا ِمن  طُُرٍذ َعن  ُعر َوَة 
َوَعن  ُةاِهٍد مَجيعًا مبَع ىًن واِحٍد َأان َرُجاًل ِمن  َبِّن خَم اوٍم 7

تَعع دى اس 
ياَا ب نِ  8 طّاِب َرِضَي اهلُل َعنُو َععَلى َأ  ُسف  َحر ٍب أننعُو اَعَلَمُو َحّدًا يف  ُعَمَر ب َن اعَ 

ا َلِعث ُ  أَنا وأَن َ  ِفيِو : " َمو ِضِع َكذا وَكذا ِمن  َمكنَة فَقاَل ُعَمُر  ِإيّن أَلع َلُم الّناِس ِبَذِلَك، وُرمبن
ياَا،  َّ  ُسف  ّ ِتِّن ِب َة َف َة أَتا)وحَن ُن ِغل ماا ، فَإَذا َقِدم ُ  َمكن َّ  فَعَلّما َقِدَم َمكن اوِميُّ  ِب ُه ال َمخ 

يااَ  َجَر ِمن  هاُهنا َفَضع ُو هاُهنا، فَقاَل : فَقاَل َلُو ُعَمُر  9(ُسف  ياَا ُخذ  َهَذا احلَ  : يا أَبا ُسف 
َعَلنن  فَقاَل : 10[ُعَمرُ ]واهلِل ال أَفع َعُل، فَقاَل  َعَلنن فَعَقالَ : فَعَقالَ ]ال أَفع َعُل : واهلِل لَتَعف  : َواهلِل لَتَعف 

ُه اَل  أُمن َلَك : ، فَعَعالَُه ُعَمُر بِالدنرنِة َوقَاَل 11[ اَل أَفع َعلُ  َوَضع ُو َهاُهنا فَِإننَك َما َعِمل َ   12ُخذ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 .لذاتو: « ز»يف  1
 .ِمر:  « ز»و« ر»يف  2
يَ : « ت»يف  3 ِم بُعنع  َاِر إىَل َهد   اِا  َجارِِه  َسِثيل  ؟َهل  ِلَذِلَك اجل 
 . «ز»سقط  من  4
 . «ر»سقط  من  5
 . «ز»و« ر»زيادة من  6
 .عديدة: « ز»يف  7
 .على: « ز»يف  8
 . «ت»سقط  من  9
 . «ز»زيادة من  10
 . «ت»زيادة من  11
ِلُك لكَ : « ز»يف  12  .الَ أم 
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ياَا فَعَوَضَعُو َحي ُث قَاَل  َجَر أَبو ُسف  ََّخَذ احلَ  َقدُي الظُّل ِم، َف
َلَة 1 ثَل ال ِقثع  تَعق  ُعَمُر، مُثن ِإان ُعَمَر اس 

ُد ِإذ  : الَ فقَ  م  الَلُهمن َلَك احلَ 
ياَا َععَلى رَأ ِيِو وأَذ لَل َتُو يل بِاإِلس المِ  2 . ملَ  مُتِت ِّن َحَتن َغَلث ُ  أَبا ُسف 

َلَة أَبو: قَالَ . بِاإِلس المِ  َثَل ال ِقثع  تَعق  فَاس 
ياَا َوقَاَل  3 ُد ِإذ  ملَ  مُتِت ِّن َحَتن : ُسف  م  الّلُهمن َلَك احلَ 

الِم َما َذلَل ُ  ِبِو ِلُعَمَر  َجَعل َ  يف قَعل يب ِمنَ  َ َأا  َيظ ِلَم واِحداً يف َحقِِّو يف . «اإِلس  وال فَعر َذ بَعني 
ِلمنَي ِمن  ُحقوِقِهم ، َبل  َهُؤاَلءِ  أَر ِضِو أَو  مَي َنَع مَجاَعَة ال ُمس 
اً ؟  4  أَع َظُم وَأَشدُّ ِإَث 

 

اِا ِعنرأ ِع  ِدتر ب  ـ ل ث  أمر ك  ا شبرن أ م ن يِمن ادوعى أّن ِزورِجِتأ الم تِـِوبّ مسألةث ب[]49] 
دز قانز   [ ٍيرر ها، و أنرِكِر أن ِيكوِن ِمنرسوخا، ب ع ر

 مَ لن سَ وَ  وِ لى آلِ وعَ  ُُمَمندٍ  ريِ كَ ال   يبِّ النن  ىى اهلل َعللن ، صَ يمِ حِ الرن  نِ مح  الرن  اهللِ  مِ س  بِ 
 رَ ك  ثِ ال   وُ تَ نَ ابع   لٍ جُ إىَل رَ  بَ طَ خَ  ة  رَ دِ ق  مَ وَ  َلُو جاه   لٍ جُ يف رَ  - م  كُ ن  اهلل عَ  يَ ضِ رَ  - ابُ وَ جل  اَ . يماً لِ س  تَ 
ََ  نَ مِ َءٍة ابَ إِ  دَ ع  بعَ  َ بعَ  حالَ  و ِِبا الانو اُ  لَ خَ ودَ  هِ ادِ يَ قِ ان   نِ عَ  دٍ ع  بعُ  و بِ اأَل  ها ونَ يع  بعَ  أبيها و ني 
و ُكلُّ   كَ ذلِ  ، وجِّ احلَ  مِ اس  َمَعُو بِ  ري ِ السن  ها َعلىلَ ها مُثن محََ شيدَ ر  تعَ  بَ لَ تو وطَ فَ الَ و وخمُ قوقَ ها عُ لَ خَ أد  
و مُثن قافِ ا يف ثِ َمَعُو وخا ُ  ت  رَ ا وسافعَ ما ِ   يعِ َعلى مجَ  دَ عن قَ تعَ  َمَعُو و    جَ رَ خَ أبيها فَ  أكِ رَ   ري ِ غَ بِ 
فيِو  ت  دَ هِ عَ  داً ه  ا عَ فاُتِ وَ  دَ ع  بعَ  اَ رَ ها اهلل فّخ  مِحَ رَ     وماتَ  5[]     با    ضَ رِ ِِبا ومَ  فَ رَ صَ ان  
بِِو  وقامَ  ،هاري ِ غَ  ن  مِ  غريٍ ها صَ جِ و  زَ  نِ ب  ها  الليلِ وجَ  ياءِ األش   قيوِ دَ  ن  و مِ فُ لن خَ تَ ما تعَ  يعِ مجَ  ثِ لُ تعُ بِ 

 و ُفالنَةَجتِ َزو   ن  عَ  ذَ فّ أننُو نعَ  نَ من ضَ و تَ َعلى نَعف سِ  ه الانو اُ دَ قَ عَ  د  ق  َك عَ َذلِ  دَ ع  بعَ  رَ هَ و مُثن اَ نِ الب   الانو اُ 
َثما عَ تِ لوكَ َِم   وَ ت  ه عِ هذِ      يَ فعِّ وُ ها الذك تعُ دِ ه  عَ  تابِ يف كِ  ا ُفالنَةُ ُتُ دَ يِّ َلُو بِِو سَ  ت  دَ هِ ها ُفالنَة َحس 

                                                                                                                      
 .يقول: « ت»يف  1
 .إذا: « ز»يف  2
 .أبا: « ت»يف  3
 .هل  ُهَو إالن : « م»يف  4
 .بياض يف األصل بقدر كلمة مل نتمّكن من ملئو إلا املسّلة غري واردة يف باقي النسخ املخطوطة 5
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 فَ ، وي  هيدَ شَ  مِ ل  ه يف عِ ري ِ غَ و بِ خ  سَ ن  تعَ  َعنُو وملَ  
ُ
الذك  تابَ هذا الكِ  ا  ِر أخ   اِ و  لان  لِ  ّ وَ تعَ قاَل أبو امل

ا تعُ  تَ ر  كَ ذَ  بِِو  ت  دَ هِ الذك عَ  دِ ه  العَ  خُ س  نَ  فيوِ و فَ ي  هيدَ شَ  مِ ل  ه يف عِ ري ِ غَ و بِ خ  سَ ن  تعَ  َعنُو وملَ      يَ فعِّ وُ أهن
َا عَ  تاباً ِبذِلَك كِ  ب  تُ ك  تَ  ملَ   قاَل الانو اُ فَ  ،كَ نِ ب  ال ها ن  عَ  وَ تِ أع   ها أا  نَ يع  ِّن وبعَ ي  بعَ  إيلن  ت  دَ هِ وإَّنن
 يَ طِ ع  أُ  رى وأا  ها أس  ن  عَ  كن وأفُ  الً ي  ها خَ ن  عَ  سَ أحثّ  ها وأا  نِ ف  دَ لِ  عاً ضِ و  َ ا مَ  كَ اَِ أش   ها وأا  تَ لوكَ َِم  
و َك ُكلن ذلِ  ذُ فِّ نعَ ّنا أُ فَ  ألبيها قاَل الانو اُ  دٍ لَ وَ  مُّ ها هِذِه أُ وأمُّ  ،َ ا دارٍ  راءِ شِ لِ  قالٍ ت  مِ  ةَ ااَ ها مِ مِّ ألُ 
ما  خِ س  نَ  ن  و ملا فيِو مِ تَ ث  ين وغَ  كَ دَ ن  َعنُو عِ     يَ فعِّ وُ الذك تعُ  دُ ه  العَ  قاَل َلُو األبُ َ َا فَ  وجاءَ  ،هاي  َعلَ 
 دَ ه  العَ  ان إبِّننُو قاَل   اِ داشاهِ  َعلى الانو اِ  دَ هِ وشَ  كَ لِ و  قعَ  ن  مِ   َ ثَ ِبذِلَك وثعَ  تَ ر  رَ و وَقد   أقع  مَ دن قَ تعَ 
 حنيَ  إيَلن  ت  دَ هِ ّننُو قاَل عَ أي ضًا بِ  َعلى الانو اِ  دَ هِ ا وشَ فاُتِ وَ  بِِو إىل حنيِ  ت  دَ هِ اين  الذك عَ التّ 
  مُ اَ ل  يعَ  ل  هَ  ةٍ دَ واحِ  ةٍ ااَ إاّل مبِ  رُ اآلخَ  الّشاِهدُ  دِ هَ ش  يَ  وملَ   ،قالٍ ت  مِ  يَت  ااعَ ها مِ مِّ إىل أُ  يَ طِ أع   ا بّا  فاُتِ وَ 

    يَ فعِّ وُ لذك تعُ ها ادِ ه  عَ  تابُ ننُو كِ إفيِو َعلي ِو أننُو قاَل فيِو  دَ هِ الذك شَ  دِ ه  هذا العَ  رااُ إخ   الانو اَ 
َثما ذَ  ه  رَ ضِ َعلي ِو َحَّت َُي   ب  أدَ  و ن  ج  و سَ راجِ و يف إخ  مُ اَ ل  يعَ  ل  هَ  رَ كَ أَب وأن   وإا   ؟رَ كَ َعنُو َحس 

ها تُ ين صِ وَ  ل  وهَ  ؟غريِ و الصن نِ َعلى اب   ل  اين عامِ التّ  دِ ه  العَ ه بِ رارُ إق   ل  وهَ  ؟وقَعو لِ  ن  مِ   َ ثَ وثعَ  رَ كَ َكما ذَ 
 ّجوراً َك مَ يف ذلِ  وابَ نا اجلَ نوا لَ يِّ بعَ  ؟ني  ة ميَ يَ انِ التّ يف و مُ اَ ل  يعَ  ل  وهَ  ؟ة  لَ عامِ  دٍ لَ وَ  أمُّ   ِهيَ يتها المِّ ألُ 
 ، وكَ ؤالَ سُ   ُ ل  ّمن تَ : احلااّ  ب نِ  أمح َدَ  اهلل ب نُ  الَفقيو القاضي أبو َعث دِ  فّجابَ . اهلل شاءَ  إا  
ُ  ت  دَ هِ الذك عَ  دُ ه  العَ 

 رِ سااِ  دَ ن  عِ  ن  كُ يَ  وملَ    َ ثَ َلُو إذا ثعَ  ذ  ها نافِ ري ِ غَ  ن  ها مِ جِ و  زَ  نِ الب   اةُ فّ وَ تعَ بِِو امل
  دُ والِ  رَ كَ اين الذك ذَ التّ  دُ ه  ، َوأّما العَ ع  فَ د  ها فيِو مَ تِ ثَ رَ وَ 

ُ
الذك  دِ ه  العَ  خَ س  ِفيِو نَ  أان  اةِ فّ وَ تعَ امل

  ت  دَ هِ عَ 
ُ
يف  ه إذ  ضارَ إح   الانو اُ  لنُف كَ يُ َك فعَ ذلِ  اُ الانو   رَ كَ ها وأن  جِ و  زَ  نِ ها الب  تِ لُ تعُ بِ  اةُ فّ وَ تعَ فيِو امل

ى ريُ فعَ  الانو اِ  دَ ن  أا  َيكوَا عِ  نُ كِ مُي   توباً ك  مَ  ياً ثانِ  داً ه  َ ا عَ  َعلى أان  لُّ دُ ما يَ  يذِ فن  لتعن ه لِ رارِ إق  
 كَ عععععذلِ   ىععَعل وَ  هُ إالّ  باهلِل الذك ال إلوَ  فَ لَ ِو حَ عى فيعَ دن يُ  ياعٍ ضَ ه لِ ضارُ إح   رَ ذن عَ تعَ  فإا  ، ونُ من ضَ مُ 
 ب ِن مبا يُعث ِطلُ َعلى اال األبِ  رارُ وأّما إق  ، وَ هُ  ثُ ي  حَ  مُ لَ ع  و ما يعَ وأنن  وِّ احلَ  عِ طَ ق  مَ  يف[ ز  33 /]  
 فعُ تَ و وال ين  نِ َعلى اب   ةِ هادَ الشن  بابِ   ن  إاّل مِ  لُ مَ ع  ضو َفال يعَ ع  بعَ  قضَ ين   ى َلُو بِِو أا  املوصَ  ثَ لُ التعُّ 
 .و باهلل التعنو فيوُ يف هذا،  داً رِ فَ نع  و مُ تِ ادَ هشَ بِ 
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نِأمسألةث بي []44]  د أن ي قّدموا من يرضور  أّن لجيران  الِمسرج 
 [ لإلماِمة  بي حال عدم  و جود  القاضي

َمُو  ِر َرُجٍل، ذِلَك أَننُو َقدن واب َرِضَي اهلُل َعن َك يف أَم  ِن الرنحيِم، اجلَ  ِم اهلِل الرنمح  لس 
ِجدِ  1ماَمةِ لإلِ  َّمن فيِو أَع وامًا فَعَثِقَي ال ثَعَلُد دوَا قاٍض َفُمِنَع ِمَن  قاضٍ  يف َمس  ِمَن ال ُقضاِة َف

ِجِد ال َمذ كوِر دوَا تَعق دِي حاِكٍم ِمَن  َم َرُجل  َفَصّلى يف ال َمس  ِجِد وتَعَقدن الصنالِة يف ال َمس 
ّكاِم، وال عاَدُة يف ال ثَعَلِد الذك  ِجدُ هُ )احلُ  ُم فيِو ِمن  ِقَثِل   2(َو  فيِو ال َمس  ّ ُخَذ اإِلماُم ال ُمَقدن َأا  َي

ِلُ  ما َوِهيَ  سوُه وُيص  حاِكٍم ما َيكوُا َلُو ِمن  ُحُثٍس وعااٍِد، وَقد  يوقُد ِمن ُو وَيك 
ِمن ُو ِإا  ُوفَِّو  3

ِجِد ِمن  َخر ٍا جااِاًا َلُو أَم  ال، ِإذا َهل  َترى َوفعنَقَك اهلُل قَعث َضُو ِلما يَقوُم يف ال مَ . ِإىل ذِلكَ  س 
ِجِد ُيص َرُف يف َمصاحِلِِو  رًا ُموَقفًا َعلى ال َمس  قَعَثَضُو واإِلماُم ال ُمخرُا َيط ُلُثُو بِِو َأو  َيكوُا أَم 

وا ّ جورًا َمش كوراً ال واِجَثِة وُمَؤنِِو ُكلِّها الاّلزَِمِة ؟ جاِوبع َنا ُمتَعَفضِّاًل يف ذِلَك وأَف ِتنا بِاجلَ  ِب َم
َّجاَب َرِضَي اللنُو َعن ُو  و ِل بِاهلِل وقُعونتِِو، َف َّمنل ُ  ُسؤاَلَك، وِإذا ملَ  َيُكن  يف ال َمو ِضِع َمن  : بِاحلَ  َت

ِثُهو فَِلل جريااِ  ِة ِلَمو ِت ال قاضي َأو  ما ُيش  ِر األَِامن يَعن ظُُر يف أَم 
َا بِِو َوَلُو َأا  يُعَقدِّموا ِإماماً يَعر   4 َضو 

َرةَ  ّ ُخَذ أُج  ِجِد َعلى ما َُي تاُا إلَي ِو يف  ِمَن األَاِمنِة ِمنا أَناَف ِمن  َغلنةِ  وِ ِمت لِ  َأا  َي ثاِس ال َمس  َأح 
ٍذ فيوِ  5زيِتَها ِو َفال َسثيَل أَلخ  ِجِد وِإص الِحِو، َفما َأَخَذُه َعلى هذا ال َوج   َوُمَؤِها وَُت صرِي ال َمس 

ثاِسِو، وبِاهلِل  ِجِد وَأح  إِلَي ِو، وما َأَخَذُه زااِدًا َعلى ذِلَك ُأِخَذ ِمن ُو وُجِعَل يف َمصاِلِ  ال َمس 
ااِ . التعنو فيوُ   .قاَلُو اب ُن احل 

                                                                                                                      
 .باإلَماَمة: « ز»يف  1
 .« ز»، والتنص ِويُب من  "هو املسجُد ِفيِو : "«  م»يف  2
 .َما بَِقَي ِمن ُو : « ز»يف  3
رَبوا : « ز»يف  4  .فَعل ُيج 
 .رّمهعا: « م»يف  5
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ِعة، ألةث بسر مِ []111]  [يِمنر طِلوِ  امررأتِأ طلرقة، واحِدا، ولم يـِنرو  ِرجر
 ةً دَ واحِ  ةً قَ ل  و طَ أتَ رَ ام   وَ لن طَ  لٍ جُ و اهلل يف رَ قَ فعن وَ  قيوُ ا يَقوُل الفَ م. حيمِ الرن  محنِ اهلل الرن  مِ س  بِ 

الل ا كاَا يف خِ مّ لَ فعَ  ،ةً عَ ج  ِبذِلَك رَ  وِ ن  يعَ  ها وملَ  عَ جامَ فَ  طااُ ي  واه الشن َعلي ِو فّغ   مُثن إننُو قدرَ  ةِ نن لسُّ لِ 
يف  مُ ك  نا ما احلُ لَ  نيِّ  ها، بعَ قَ لن طَ فَ  عَ نَ فيها ما صَ  رَ كن ذَ اهلل مُثن إننُو تَ  ها ما شاءَ عَ مَ  سَ لَ جَ ها فَ عَ راجَ 
 ةِ عَ ج  الرن  دَ ع  الذك بعَ  الذُ الطن  ال أوِ  أم   ةً حيحَ صَ  ةُ عَ ج  الرن  كاَن ِ   إا   - كوراً ش  مَ  ّجوراً مَ  -َك َذلِ 
َعلي ِو   ُ قَعف  وَ  و – كَ انا اهلل وإيّ مِحَ رَ  - كَ ؤالَ سُ   ُ ل  تّمن  :َرِضَي اهللُ َعنُو  فّجابَ ؟  ال و أم  مُ اَ ل  أيعَ 
  نَ ضى مِ وإذا مَ  -

ُ
َ ا   اء  رب  تِ ما َيكوُا فيها اس   ةَ عَ ج  بِِو الرن  وِ ن  يعَ  ك ملَ  ذو َ ا الئِ ط    وَ ق  ما وَ  ةِ دن امل

 كاحِ النِّ كَ   هودٍ شُ بِ  و داذٍ وصَ  يلٍّ وَ بِ  إذا كاَن    ة  حيحَ صَ  ةُ عَ ج  الرن فَ  ،اهاو إيّ اعِ جِت ار   إىل حنيِ 
 
ُ
 ةِ عَ ج  َعلى الرن  هادِ اإلش  ِمن ُو بِ  ةَ دن العِ  أاّ  ةِ دن العِ  ضاءِ قِ ان   لَ ث  وقعَ  الذِ الطن  دَ ع  ها بعَ اعُ جِت و ار  ولَ  ِإ،دَ تَ ث  امل
، لُ ث  نا قعَ ف  صَ ما وَ  بِ سَ َعلى حَ  ةُ عَ ج  الرن  كواُ تَ فعَ  ةِ نن سُّ للِ   ن  كُ يَ  ملَ   ، وإا  ةٍ نن سُ  الذَ كاَا طَ   إا   ط  قَ فعَ 
ُ  نَ مِ  ضِ مَي   ملَ   وإا  

َ بعَ  ةِ دن امل  رُ يع  غَ  ةِ عَ ج  الرن  دَ ع  بعَ  ءُ ط  الوَ فَ  اءً رب  تِ َيكوُا اس   ااألوىل م  ةِ عَ ج  والرن  ءِ ط  الوَ  ني 
 الذِ الطن   ِ ق  وَ  ن  مِ  اءٍ رب  تِ اس   دَ ع  إاّل بعَ  هاعَ جتَِ ر  يعَ  َفال َيكوُا َلُو أا   وَ لن َقد  طَ  إذ   أي ضاً، و حي ٍ صَ 
اهلِل بِ  و. إلي وِ  بَ هَ ذَ  َك وَذلِ  أرادَ  إا   اعِ جِت ر  ا باالا ُ ضَعلى رِ  هودٍ وشُ  داذٍ وصَ  يلٍّ وَ بِ  رِ اآلخَ 

  .احلااّ  قاَلُو اب نُ . واهُ سِ  بن التعنو فيُو، ال رَ 
 

ن  س لوم  َِنينز لِدك ِحاك مز ِمسألةث ب ي[ ] 111]  [ِمن  الرتِاِم ب ِامان  ح سر
ِم اللنِو الرنمح َ  َركَ يُعَعظُِّم ا -ِن الرنحيِم، َما تَعَراُه ِبس  َعارَِة  -للنُو َأج  ِل الدن يف َرُجٍل ِمن  أَه 

ِلِمنيَ : َوالشنرِّ َسَجَنُو السُّل طَاُا مُثن َتَكلنَم يف َخرَبِِه فقالَ  ُس 
ُتُو َأَضرن بِامل َرج  فَعَقاَل ؛ أَخاُف إا  أخ 

ِلماً أو  أف َسَد : َرُجل  من  قَعرَابَِتوِ  ُّخوُذ بِوِ  وُ لَ أنَا َضاِمن  لُو، َمََت أَضرن ُمس 
َ
فَعَلمنا مَتنِ   .مااًل فّنَا امل

ِلِمنَي إالّ   عَ جَ مُثن رَ  كِ ر  إىَل الشِّ  رن فعَ وَ  َيِسرياً، الشنَهاَدُة ِِبََذا َسرنَحُو السُّل طَاُا، فَعَلم  يَعل َثث  يف ال ُمس 
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لِثَعع ِض  دَ جَ َحَتن وَ  فلةَ الغَ  بُ رن قَ تعَ يعَ و  بِاللني لِ  وملَ  يَعَال  مَي ِشي فيَها ِفيَها نَ مِ  ضُ يِت ال ةِ لدَ إىَل الثَ 
ََّخَذَها، بَعنيِّ  لَ  وابن املسلمني دَ  ها ذَ خَ اليِت أَ  وابِّ الدن  ةِ قيمَ  مُ ر  لى الضناِمِن غُ جيَُِب عَ  َهل  : ناَف

إذا َكاَا األمُر على َما  :نوُ فّجاَب َرِضَي اهلُل عَ  ،مُّجورًا مش كورًا إا  شاَء اهللُ  ؟ مواُ املض  
 واهلل ويَلُّ  ، ِ ث  ب التّ واجِ َك بِ ذلِ   َ ثَ ذا ثعَ إِ  مواُ ه املض  دَ سَ ف  َما أَ  ةُ قيمَ  نَ امِ الضّ  مَ اِ َتُو لَ ف  صَ وَ 
 . فيوِ و  التعن 

أ  ِمسألةث ب ي [ ] 112]   [ ِشِ اِدا  الِمد ين  ِعلى نـِفرس 
ِسِو أان ِقثَعَلُو و لى عَ  1دَ هِ ٍل شَ جُ جواُبك رضَي اهلُل عنَك يف رَ  ا دً دَ ِو لُفالٍا عَ منتِ يف ذِ نف 

نَعُهما عَ  ت  رَ جَ  ةٍ قثوضَ مَ  ةٍ جاااَ  حيحةٍ صَ  لةٍ عامَ ن مُ مِ  ةِ ين طِ املرابِ  بِ هَ الذن  نَ مِ   اأحاطَ وَ  هارَ د  قَ  2افَ رَ بَعيع 
هُ ِعندَ  ر  خَ دن ى مُ مّ املسَ  دُ دَ والعَ . ِِبَا ةً فَ عرِ ا ومَ مً ل  عِ 

 ر  أننُو قادِ  ال َمذ ُكورُ  ُفاَلا   رن ذا وأقعَ كَ   دِ إىَل أمَ  3
(ليء  و مَ وأنن ) نوُ عَ  اٍ عاجِ  رُ يع  غَ  وِ عافِ ض  أو  4نِ مَ التن  لى أداءِ عَ 

 34/ ] ا مً دَ ا وعَ فً ع  عى ضُ َت ادن ومَ ،5
اهلل كَ قَ فعن وَ  ل  من َّ تَ  .ةِ هادَ الشن  ةُ طَ ساقِ  و زور  تُ انَ يعِّ بعَ وَ  ة  لباطِ  واهُ ع  دَ فَ   [ز 

  َهَذا فإان   وذَ فَ   ن َما نُ  6
 
ُ
 رِ َهَذا األم   غُ لَ ثع  ومَ  -و سِ ف  لى نعَ بِِو عَ  دَ هَ ش  الِذك أَ  نِ ي  َهَذا الدن  رَ أم   لن خَ ا أَ و ملسِ ف  لى نعَ عَ  دَ هِ ش  امل
لى بَنيِو عَ  ة  سَ ثن ُمَُ   ثاسِ األح   نَ و  مِ مالَ  وأان  دي  د أننُو عَ ق  عَ بِ  هرَ تظ  اس   - رٍ أشهُ  ةِ عَ س  تِ  ن  مِ  و  حَن  
يف َذلَك  لِ مَ العَ  وُ ج  وَ  يفَ وكَ  مِ دَ العَ بِ   فعُ تَ ين   اهلل هل   كَ قَ فعن وَ  نيِّ  بعَ  ،نِ ي  َهَذا الدن  رِ م  أَ  لِ ث  قعَ  ن  مِ 

و سِ ف  لى نعَ عَ  رن قعَ إذا كاَا َقد  أَ  :دٍ ش  رُ  ب نُ  ليدِ القاضي أبُو الوَ  يوُ قفّجاَب الفَ . مُّجوراً إا  شاَء اهللُ 
ّدي َن ال بّان   ةُ نَ يعِّ َلُو الثعَ  دُ هَ ش  تَ َحَتن  لِ جن املسَ   عدمِ ال   نَ بِِو مِ  هرَ تظ  مبا اس   فعُ تَ َفاَل ين   تَ ر  كَ مبا ذَ 

7 
 نَ ي  لى بَنيِو وال دَ ها عَ سَ ثن اليت بَِيِدِه حَ  األم اَلكَ  وأان  بَ هَ َقد  ذَ  وِ سِ ف  لى نعَ ِبِو عَ  رن النِذك َكاَا أقعَ 

                                                                                                                      
َهدَ : « ت»يف  1  .أش 
َرها وأحاطَ : « ز»يف  2  . «ت»والتصويب من . عرَف قد 
 .عنو: « ز»يف  3

 .احلو: « ت»يف 4 
لِععيُء ، و «ت»، والعثععارة سععقط  مععن « م»و « ز»َكععَذا يف 5  

َ
أنظععر النهايععة يف غريععب احلععديث )، الِتقععُة الغععِّنُّ  -بععا ما-امل

ي ن(. 312ص 4ا  2ا: صعععععحي  الثخعععععارك )« يٍء فل َيت ثَعععععع  لِعععععى مَ علَععععع م  أحعععععدُكُ  إذا أُتثِععععععَ »:  (ص)قعععععاَل  ويف حعععععديث العععععدن
 (. 799ص

 .رضَي اهلل عنك: « ت»يف  6
   .املّخذ: « ز»يف  7
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 ابُن العونادِ ه قَاَلُو وِ حَن   ا أو  َهذَ  لِ ت  ومبِِ   ،دٍ ش  رُ  قَاَلُو اب نُ  ،وتِ مح َ رَ بِ  وفيوِ التن  يلُّ و واهلل وَ قُ رِ غ  تعَ س  يَ َعَلي و 
نا مِحَ رَ - كَ ؤالَ سُ   ُ ل  تّمن  : احلااِّ  ب نُ  الَقاِضي أبُو َعث د اللنوِ  الَفِقيوُ  وأجابَ  .   لَ اَ نعنَها نعَ إوقاَل 
ُ  رارِ إق   ن  مِ  ومنضَ َمَع َما تَ  نِ ي  الدن  دُ ق  عَ   َ ثَ وإذا ثعَ  ،َعلي وِ   ُ ف  قعَ ووَ  -اكَ اهلل وإيّ 

لى عَ  ِبوِ  هدِ ش  امل
   أو   ع  ف  ه دَ دَ ن  عِ  ن  كُ يَ  م  لَ إلي ِو  ِفيِو فعَ  رَ ذَ و وأع  نِ ي  لى عَ ه عَ رَ خن أَ  و  و  أَ سِ ف  نعَ 

ُ
و سِ ف  لى نعَ عَ  هدُ ش  َكاَا امل

و ثِ إىل صاحِ  نِ ي  الدن  داءِ أَ  ن  َلُو مِ  دن بُ  َلُو فال رٍ كِ ن  مُ  رَ يع  غَ  ال َمذ ُكورُ  دُ ق  العَ  1ونَ من ضَ َما تَ اً  جلَِميِع رّ قِ مُ 
ُ رارَ ق  إِ  ألان  مِ لعدا نَ َلُو مِ  دَ هِ ا شَ يف َذلَك مبِ  عُ فِ تَ ن  ال يعَ و 

ا مَ ين َلُو السِ  دَ هِ شَ  ن  بِِو مَ  بُ ذِّ كَ يُ  مَ دِّ قَ تعَ ه امل
َ وبعَ  ُ  بِ ر  قعُ  ن  مِ  العدمِ َلُو بِ  ةِ هادَ ه والشن رارِ إق   ني 

 ن  إىَل مَ    َ فَ تعَ ل  َفاَل ينَثِغي أا  يعُ  تَ ر  كَ َما ذَ  ةِ دن امل
 وَ ج  وَ  مِ حاكِ ل  ِبِو لِ  رُ هِ ظ  نوا ِفيَها َما يُ يِّ ثعَ َحَتن يعُ  ةِ هادَ يف الشن  الِ لى اإلمج  عَ  العدمِ بِ َلُو  دَ هِ شَ 
َما  أو   اصاِبَ أَ  ةٍ ثَ ه  نعُ  و  ها أَ قَ رَ سَ  ةٍ قَ رِ سَ بِ  رارِ اإلق   مَ و  َلُو يعَ   كاَن   ليتا احلالِ  هابِ ذَ  ن  م مِ ُتِِ هادَ شَ 
ُ ثعَ تَ النيِت تعَ  جوهِ الوُ  نَ َك مِ َذلِ  وَ ثَ ش  أَ  و نِ ي  لى عَ دوا ِبَذِلَك عَ هِ فَإَذا شَ  ،دوا بِوِ هِ َما شَ  ةُ قيقَ ِِبَا حَ  نين
ََ  هُ دَ ن  عِ  ن  كُ يَ  ملَ  إا  فَ  ،بِ الِ الطّ  ىلم إِ ُتِِ هادَ يف شَ  رَ ذَ ع  وأَ  مُ م احلاكِ هُ لَ ثِ وقَ   فَ لَ حَ  عَ فَ دَ َف
 ليتا الكُ ِمن ُو واألم   دُ توجَ  ةٍ رَ سُ ي  إىَل مَ  بُ لَ نُو الطن عَ  عَ فَ تعَ دوا َلُو بِِو وار  هِ َما شَ  قيوِ لى َُت  عَ  لوبُ املط  
ا َأهن َك و و يف ذلِ إىل قَعو لِ   ُ فَ تعَ ل  ها ال يعُ رَ كَ لى َما ذَ عَ  نِ ي  الدن  لَ ث  لى بَنيِو  قعَ ها  عَ سَ ثن حَ  ى أننوُ عَ ادن 
 بِ الِ الطّ  دَ ن  ِفيِو عِ  عَ فَ د  مَ ا ال ثوتً ثُ  نِ ي  الدن  لَ ث  قعَ  نيوِ لى بَ ها عَ سُ ث  حَ  يَعت ُث َ  ا  أَ ين إالن يف الدن  اعُ تثُ 
 نِ ي  الدن  لَ ث  ها قعَ سَ ثن أننُو حَ  ث َ ه َحَتن يت  دَ ع  بعَ  أو   نِ ي  الدن  لَ ث  َكاَا قعَ   ل  ها هَ ثيسَ َُت   لَ هِ جَ  إا   كَ ذلِ وكَ 
 .احلااِّ  اب نُ ؛ قَاَلُو باهلِل التعنو فيوُ نا وَ ر  كَ لى َما ذَ عَ 

 

ِرا  مِن الِوطِ ِمسألةث ب ي [ ] 113] َ  الاورر  ال  جر  [ن  ل ِاِررز ِوالر جوع   ليرأ  ِمِن بـِِقا
ِمن ُو  ةً افَ خمَ  وِ تِ ين رِّ ذُ وَ  وِ مالِ و وَ سِ ف  نعَ ا بِ و فار  نِ طَ وَ  ن  مِ  اَ رَ خَ  ن  فيمَ  -اهللُ  كَ محَُ ر  يعَ  - قولُ ما تَ 

 جوعَ الرُّ  رادَ أَ  ،وُ سُ ف  نعَ  هُ ر  دِ ق  تعُ  م  لَ فعَ  منيَ لِ املس   الدِ ثِ بِ  لَ صَ و مُثن اتن نِ طَ وَ  لِ ه  يف أَ  ةَ صَ ر  الفُ  ذَ خَ أَ وَ  وِّ دُ عَ ل  لِ 
  وِ نِ طَ إىَل وَ 

َ
 ن  ا مِ ثومً ّ  مَ  وِ جوعِ َيكوُا يف رُ  ل  هَ  ،ةٍ كَ سالِ  رُ يع  غَ  ريوُ والطن  ة  يَ باقِ  ال َمذ ُكورَةُ  ةُ خافَ وامل

                                                                                                                      
 .تضمنتو: « ز»يف  1
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[   ] ن  َذلَك ومِ  لِ ج  أَ 
جوعو إىَل رُ  و إىَل مِ ع  يف زَ  إذ  ؛ َلوُ  لَ ضَ ف  و أَ عِ ضِ و  يف مَ  هُ َيكوُا نفاقُ  م  أَ  1

 مِ ظِ ع  ويعُ  وِ َك ُكلِّ يف َذلِ  لُ ض  الفَ  كَ لَ  ن  كُ نا يَ لَ  نيِّ  ثعَ فعَ . م  هِ دِ دَ عَ لِ  ة  رَ تِ ك  م وتَ فيهِ  ة  يادَ اِ َلُو لَ  لُ ضَ ف  أَ  وِ نِ طَ وَ 
 لىعَ  اهُ ِفيِو إيّ و وتالنِ طَ إىَل وَ  وُ جوعُ رُ :  احلااِّ  ب نُ  اللنوِ  اَب القاضي أبو َعث دِ ّجَ فَ ؟  .كَ رَ ج  أَ  اهللُ 
  نَ َعلي ِو  مِ  وَ َما هُ 

َ
َ  وِ قااِ بَ  ن  مِ  لُ ضَ ف  أَ  منيَ لِ املس   دِ دَ عَ ة لِ رَ تِ ك  تَ وَ  ةِ خافَ امل

 ،ِفيوِ  وَ الِذك هُ  عِ ضِ و  يف امل
  وُ نَ طَ و وَ اومَ لُ  َك فإان َذلِ  عَ ومَ 

َ
 ن  عَ  ثور  ّ  ِفيِو مَ  غيبُ ر  والتعن  وُ لُ ض  الِذك فَ  باطِ الرِّ  نَ مِ  باب   خوفَ امل

 ُكلُّ   »:  (ص)اهلل  سولُ قَاَل رَ  ؛وُ ن  عَ  كَ وِ رُ  فيما لوم  ع  ومَ   ،مَ لن اهلل َعلي ِو  وسَ ى لّ صَ  اهللِ  سولِ رَ 
 
َ
 لِ مَ لى عَ عَ  مُ تَ ُُي    ِ يِّ امل

ُ
 تااِ فِ  ن  مِ  نُ مَ ؤ  و ويعُ لُ مَ مو َلُو عَ ن  و يعَ فإنن  طَ رابِ و إالن امل

 كَ وِ إىَل َما رُ  « 3َقرب ِ ال2
ُ  لِ ض  يف فَ  مَ لن ى اهلل َعلي ِو وسَ لّ ُو صَ ن  عَ 

َا  ،ةِ يادَ الاِّ بِ  وابُ اجلَ  طولُ ِمنا يَ  طِ رابِ امل ُ نا تثعَ رضُ غوإَّنن َما  نيُّ
وفِّوُ  ،ة  فايَ كِ   هُ ناد  رَ و  وفيما أَ  ،نوُ عَ   َ ّل  سَ 

ُ
 . منُد ب ُن احلااِّ ُمَُ ؛ قَاَلُو وتِ مح َ رَ بِ  لِلصنَوابِ  واهللُ امل

 

َ  ب  ِمسألةث ب ي [ ] 119]  [ ش ر وط  البيرن  اإلقِاِلة  ل ِعِدم  الرِوبِا
ا ثً هَ ذَ  ة  دَ واحِ  ،قالٍ ت  مِ  ةَ ااَ مِ  رَ آخَ  لٍ جُ إىَل رَ  عَ فَ دَ  لٍ جُ يف رَ  كَ ن  اهلل عَ  يَ ضِ رَ  وابُ اجلَ 

(لومٍ ع  مَ  لٍ ي  كَ بِ ) لومٍ ع  مَ  عامٍ يف طَ  ةَ ناطَ ر  غَ  4ةرَ اضِ حِب  ةً ين طِ رابِ ا مُ يونً عُ 
 ،يااَ جِ  ةِ دينَ َلُو يف مَ  وُ عُ فعَ د  يَ لِ  5

 طَ رَ تعَ النِذك اش   دِ لَ إىَل الثعَ  عُ افِ الدن  لَ صَ بَِيِدِه ووَ  ت  صارَ وَ ، ةَ صوفَ املو   بَ هَ إلي ِو الذن  عُ فو املد   ضَ ثَ وقعَ 
  ضاهُ قَ فعَ ، عامِ الطن  ذَ خ  ِفيِو أَ 

َ
و ثُ لُ ط  يَ  اامً أيّ  َعلي ِو وأقامَ  وغابَ  ،و ِمن وُ ضَ ثَ قعَ وَ  وُ فَ ص  إلي ِو نِ  فوعُ د  امل

نَعُهما    عَ قعَ وَ فعَ [ ز 31/ ] ِمن ُو  الثاقيبِ    عامِ الطن  نَ مِ  ال َمذ ُكورِ  العددِ  يف مجيعِ  فَعَتقاَيال ة  عَ نازَ مُ  بَعيع 
 عامِ لطن لِ  عُ افِ الدّ  ، مُثن قامَ املالِ  أسَ إلي ِو رَ  فوعُ املد   رِ ضُ ََي   ملَ  وَ  ،ِمن وُ  يَ قِ ما بَ وَ  وُ ن  مِ  ضَ ثِ قُ  ى َمامّ املسَ 
 هوَ  دن رُ يعَ  وأا   ،َلوُ  ضِ القابِ  دِ ن  عِ  ن  مِ  عامِ الطن  رافَ ص  تِ اس  ها وَ فاذَ وإن   ال َمذ ُكورَةَ  ةَ لَ اإلقا بُ لُ ط  يَ 
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 وزُ جتَ  ل  هَ وَ  ؟ ال ا أم  حا ِ  لىعَ  ةُ ه اإلقالَ هذِ  وزُ جتَ  ل  اهلل هَ  كَ مِحَ نا رَ تِ ف  أَ  ،هاضَ ثَ الِذك قعَ  بَ هَ الذن 
 ليدِ الَقاِضي أبُو الوَ  ِقيوُ فّجاَب الفَ  ؟ ا إا  شاَء اهلُل تَعَعاىَل قً فعن وَ ُجورًا مُ ّ  مَ  يَ قِ وفيما بَ  ضَ ثِ فيما قُ 
َما  دِّ لى رَ عَ  عامِ الطن  يعِ يف مجَ  ةُ اإلقالَ  وزُ ال جتَ وَ ، َعلي وِ   ُ قفو وَ  كَ ؤالَ سُ   ُ ح  فن صَ تَ  : دٍ ش  رُ  ب نُ 
 ضَ ثِ َما قُ  دواَ  يَ قِ وال فيما بَ  يَ قِ َما بَ  ِمن ُو دواَ  ضَ ثِ َعلي ِو وال فيما قُ  1أا غيبَ  دَ ع  ِمن ُو بعَ  ضَ ثِ قُ 
َوقالَ  ،دٍ ش  رُ  ب نُ [ َُممندُ ]؛ قَاَلُو التعنو فيوُ  2[تَعَعاىَل ]وباهلِل  ،ضاقابَ تَ يعَ  ملَ   أو   وِ َك ُكلِّ ضا يف َذلِ ابَ قَ تعَ 

3 
 . احلااِّ  اللنو ب نُ  الَقاِضي أبُو َعث دِ  و الَفِقيوُ لِ ت  مبِ 

 

ِية  ِمسألةث ب ي [ ] 111] م   [ الرق ِ ال  ب ِدعرِوك الاوررب  والتودر
ِ لَ جُ اهلل يف رَ  كَ قَ فعن وَ  كَ وابُ جَ  نَعُهما عَ  ني   دُ حَ أَ  رَ هَ اَ َأا  إىَل  ة  تَ ثابِ  ة  مَ اصَ وخمُ  ة  داوَ بَعيع 

ِ مَ ص  اعَ   ،ومِ دَ بِ  ماهُ ورَ  رِ هِ ظ  تَ لى املس  َعلي ِو عَ  رُ هَ ظ  تَ ى املس  مّ دَ فَ  ،و ِفيوِ مُ اصِ و فيما ُيُ ثِ لى صاحِ عَ  ني 
  ملََ أَ  دُ جيَِ  وُ نن و وأَ بَ رَ أننعُو ضَ  مَ عَ وزَ 

َ
امي الرّ  4َعَمَد وَ  بِ ر  لضن لِ  ر  ثعَ ال أَ وَ  م  َولَي َس ِفيِو دَ  ،وبِ ر  ضَ  ن  مِ  تِ و  امل

َك يف َذلِ  مُ احلاكِ  مَ كُ ََي   أا   لَ ث  ها قعَ ن  عَ  عَ جَ مُثن رَ  ،بِ ر  الضن  ةِ نَ عايعَ مبُِ  دُ هَ ش  يَ  5يبٍّ إىَل صَ  مِ الدن بِ 
 عَ  بُ جيَِ  ل  هَ فعَ  ،ءٍ ي  شَ بِ 

ُ
 نيِّ  بعَ  ؟ ال أم      تَ ثَ إا ثعَ  يبِّ الصن  ةِ هادَ شَ أو بِ  ةِ يَ مِ د  التن  هِ ذِ ِبِ  ن  ج  سِ  يمِ د  لى امل

إذا   : احلااِّ  اللنو ب نُ  لَقاِضي أبُو َعث دِ ا قيوُ فّجاَب الفَ  ؟ َك مُّجورًا إا  شاَء اهلُل تَعَعاىَل نا َذلِ لَ 
 عَ  بُ َفاَل جيَِ   َ ف  صَ لى َما وَ عَ  رُ َكاَا األم  

ُ
 لِ ت  ى َعلي ِو مبِِ مّ ماه ودَ ذك رَ لّ لِ  ن  ج  ى َعلي ِو سِ مَ د  لى امل

منُد ب ُن ُمَُ ؛ قَاَلُو وِ لِ ض  وفَ  وِ تِ مح َ رَ بِ  وفيوِ التن  يلُّ وَ  واهللُ  ،ها إا  شاَء اهلُل تَعَعاىَل فِ ع  ضُ لِ  ةِ يَ مِ د  التن  هِ هذِ 
 . احلااِّ  أمَحَد  ب نِ 
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ِركِمسألةث ب ي [ ] 116]   [    11ال وِدِقة  ِوالرع مر
رَأة   َعلي وِ     قَ دن صَ تَ  لٍ جُ يف رَ  وابُ اجلَ   ٍ ق  شِ بِ  وِ بِ قارِ أَ  ن  مِ  ام 

ها ِفيِو ركُ ش  يَ  رٍ شَ د  َ َا يف مَ  2
 رَ مَ ع  أَ  لَ جُ الرن  مُثن إان  ،هوِ وحَن   عامٍ  ن  مِ  ةً دن ها مُ كَ لَ مَ ها وَ تازَ واح   ال َمذ ُكورَةَ  ةَ قَ دَ الصن  لُ جُ الرن  ضَ ثَ قعَ وَ 
َر أَ 
 ةِ قَ دَ ى يف الصن رَ م  العُ  هِ ذِ هَ  حُ دَ ق  تعَ  ل  هَ فعَ   ،رِ األم   امِ متَ  دَ ع  بعَ  ال َمذ ُكورَةِ  ةِ قَ دَ يف الصن  ال َمذ ُكورَةَ   ةَ امل

 شاءَ  يف َذلَك مُّجورًا إا   ةُ نن السُّ  وُ ثُ وجِ ا تُ نا مبِ ب  وِ اجَ  ؟ الَ  ها أم  نُ وهِ وتُ  رِ األم   امِ متَ  دَ ع  بعَ  ال َمذ ُكورَةِ 
ُ  ثولِ قَ  ن  مِ   َ ف  صَ لى َما وَ عَ  رُ ا َكاَا األم  ذإِ  : وُ ن  جاَب َرِضَي اهلُل عَ َّ فَ  ؟ اهلل

َعلي ِو  ذِ دن صَ تَ امل
َ  ةَ قَ دَ الصن 

هازِ يتواح   ةَ صوفَ و  امل
 ا اهإيّ  3

ُ
ي ِو َعلَ  ذِ دن صَ تَ مُ ل  لِ  ة  ذَ نافِ  ة  اَ جااِ  ة  قَ دَ َفِهَي صَ   ال َمذ ُكورَةَ  ةَ دن امل

  وُ عَ نعَ ِفيَها َما صَ  حُ دَ ق  ال يعَ ها وَ نُ وهِ ال يُ 
ُ
 نِ ب  ال صوص  ن  َوُهَو مَ  ىرَ م  العُ  نَ َعلي ِو مِ  ذُ دن صَ تَ ِفيَها امل

 .منُد ب ُن احلااِّ بِاهلِل التعنو فيُو ؛ قَاَلُو ُمَُ و  َرمِحَُو اللنُو، مِ القاسِ 
 

ِبة  ِمسألةث ب ي [ ] 117] يوة  ِوال    [ الرِوص 
 ش كورًا إا  مَ  ؤالِ َذا السُّ لى هَ عَ  قوفِ الوُ بِ  يقوُ الفَ  لُ ضن فَ تعَ يعَ . حيمِ الرن  نِ مح  اهلل الرن  مِ س  بِ 
ِ لَ جُ رَ  ان أَ  كَ لِ ذَ وَ  اهللُ  شاءَ  ِ ريكَ شَ  كانا  ني  ا  ُ دُ حَ أَ  دَ هِ عَ فعَ  ةِ اإلشاعَ وَ  واءِ السن بِ  قارٍ عَ  يف َمالِ  ني 
 نن هِ مِّ أُ  إىَل  هِ رِ ج  يف حِ  الثٍ َلُو ثَ  ناتٍ لى بَ عَ  رِ ظَ النن وبِ  ،عٍ بَ ر  َلُو أَ  فيداتٍ و  حلَِ فُ لن خَ تَ ِمنا يعَ  ثِ لُ التعُّ بِ 

                                                                                                                      
َسي  بذلك ألهم كانوا  ،وهي مّخوذة من العمر وهو احلياة .العمرى بضم العني املهملة وسكوا امليم على وزا حثلى 1

 .لعذلك اهلية يعطي الرجل الرجل الدار ويقول لو أعمرتك إياها أك أحبتها لك مدة عمرك وحياتك فقيعل  عا عمعرىيف اجل
وأمععا شععرعا فععاجلمهور علععى أا العمععرى إذا وقععع  كانعع  ملكععا لآلخععذ وال ترجععع إىل األول إال إا صععرح  ،َهععَذا أصععلها لغععة
َرى والعرُّقع ىَب ُعمرى مصطل  آخر هعَو العرُّق ىب، فعويق اِا بال (. 331ص  9عوا املعثود ا . )باشااط ذلك ملعن أع َمرهعا : الُعم 

تنُع مبا يُعع ِمره ثِ باإلعماِر واإلرقاب على صاحِ  ينعمُ  وملن أر قَثها ولورثتهما ِمن  بعد ا؛ كاا الرنُجلُ  ََ أو يُعر قثو إياه معدَة , و فيَتَم
رِقب أو لوَرثتعو حياتو فإذا مات مل يِصل  منو إىل ورثتو شيء وكاا للمُ 

ُ
َمعن  ملعك ذلعك يف  أاّ  مَ لَعوأع  ( ص)فَعَنقضعو , عِمر وامل

ععَرى والععرُّق ىب)ويف صععحي  الثخععارك . حياتععو فهععو لورثتععو مععن بعععده  فهععيَ  ارَ و الععدّ تُععأعمر   »( :2/921: بععاب مععا قيععَل يف الُعم 
عععُ  عع ،هععا لععوى جعلتُ رَ م  رى أهععا ملععن م  بععالعُ ( ص) ى النععيبُّ َضععقَ  :ي اهلل عنععو قععالرضعع جععابرٍ  ن  َعععوَ . اارً ّمععكععم عُ لَ عَ م فيهععا جَ كُ َر مَ ع  تعَ اس 
 .« ة  اَ ااِ ى جَ رَ م  العُ  »: قال  (ص)عن أ  هريرة رضي اهلل عنو عن النيب ، و ث  لوهِ وُ 
 (.«شق  » مادة : اللساا ) الطنااَفُة مَن الّشيءوالِقطعُة من األرض : الشِّق ُ   2
 .احتيازها:  يف األصل  3
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 الثِ التن  وِ ناتِ بَ وَ  وِ َجتِ َزو   ن  َرمِحَُو اللنُو تَعَعاىَل عَ  يفَِّ وُ مُثن تعُ  نن ها  َُ رِ ظَ لى نَ عَ  وِ مِّ عَ  اب نِ  رافِ إش    َ َُت  
    نّ َعلي هِ     ها مُثن باعَ مرياثِ  ن  ها مِ تَ صن حِ  1الثِ ا التن ناُتِ ى  بَ دَ إلح   الانو َجةُ   ِ ثَ هَ وَ فعَ  بٍ عاصِ وَ 
ُ   اِ بإذ  

الِذك َكاَا  رِ اآلخَ  لِ جُ الرن  نَ مِ  ةِ لى اإلشاعَ ث عَ لُ يف التعُّ  رِ ااِ َمَع النّ  نن هُ تعَ صن حِ  فِ رِ ش  امل
  ا ألبِ ريكً شَ 

ُ
َها يف سَ  ىوصامل ِ تعَ نَ ثع  ا  ةِ نَ إلَيع   دُ ق  عَ  نَ مِ وضَ  ذٍ ئِ مَ و  ِمن ُو يعَ  وُ ت  ضَ ثَ قعَ  نٍ مَ تَ بِ  ةٍ ااَ مِ سِ ََخ  وَ  ني 

َ   دادِ السن  نَ مِ  الثَعي عُ   يّ صِ وَ لِل   َما ِِبَا جازَ  صولِ الفُ  نَ مِ  عِ ثايُ التن    صَ احلِ  2ارةنَذِفيِو و وأا  ال غْب 
 نن هُ نع  مِ  ةٍ دَ واحِ  لِّ كُ لِ  اَ يعن مَ تَ لَ  ةِ بالقيمَ   ُ صَ احلِ  تِ اَ يعِّ مُ  و  و لَ وإنن  تيماتِ اليَ  نِ كَ س  مَ  ن  عَ  لِ اد املع  وبعُ 
   جوهِ الوُ  نَ َك مِ إىَل َغري ِ َذلِ  نِ مَ يف التن  رُ اَ غ  أَ  ي عِ ى الثعَ لَ عَ   ماعَ تِ ج  الا ان َلُو وأَ  رَ طَ ال خَ  امَ 

ُ
 ةِ افَ و  تعَ س  امل

  صولِ والفُ 
ُ
ُ  ةِ صن إىَل حِ   ُ صَ احلِ  كَ ل  تِ      ضافَ وان   الثَعي عُ  النيِت ِِبَا َتن  طِ ب  الرن  ةِ مَ كَ ح  امل

ك اَ ش  امل
 ةٍ ااَ مِ سِ َخَ وَ  عٍ بَ ر  أَ  ةِ نَ سَ َكاَا يف   ّمالَ وَ  ميعِ اجلَ  كُ ل  َلُو ِبَذِلَك مِ  لَ مُ كَ فَ  لُ ث  قعَ  نن بيهِ أَ  ريكِ شَ  ال َمذ ُكورِ 
ُ  نَ مِ  لٍ جُ رَ  ن  مِ  ةِ لى اإلشاعَ عَ  وِ َك ُكلِّ َذلِ  يعِ مجَ  ن  مِ  فَ ص  بَاَع النِّ 

الِذك   نِ مَ التن  لِ ت  ومبِِ  منيَ لِ س  امل
ِ ريكَ ا شَ يَ قِ وبَ  وِ راكِ و  إلش  لَ دن َكاَا َقد  بَ  دى إح      كَ لن مَ  ،َتن اآلاَ حَ  قارِ العَ  َك املالِ يف َذلِ  ني 

 ا  أَ     مَ لِ ع  ُّ ا فَ ما ِ  ن  عَ     تَ حَ ثَ َ َا  فعَ  بَ جَ ا وَ ها مبِ سِ ف  نعَ  رَ َعلي ِو ا أم   املثيعَ  اتِ جورَ احمل   ناتِ الثَ 
ٍ غَ [ ز  31/ ]  عَ ي  بعَ  املالِ  نَ ها مِ تُ صن َعليها حِ  بيعَ  د  قَ  ِ تعَ نَ ثع  ا ةِ نَ يف سَ  دادٍ سَ  عَ ي  ال بعَ  ْب   ةٍ مااَ سِ ََخ  وَ  ني 
 أان  قارُ العَ  َهَذا املالُ  ثُ ي  حَ  ةِ هَ اجلِ  مِ حاكِ  دَ ن  عِ  عاءٍ ِا  د اس  ق  َ َا عَ   َ ثَ تَ ِفيِو فعَ  راءَ ال شِ   اآلاَ َّت وحَ 
ِ تعَ نَ ثع  ا ةِ نَ يف سَ  الثَعي عَ  َ  نِ مَ التن بِ  ني 

 قيَمَة   ان ا وأَ ادً ُمرَ  ن  كُ يَ  َذلَك  ملَ   ِفيِو إذ   ولِ ذث  امل
َ
َك يف َذلِ  يعِ ثامل

َوَخاَطَب ِبَذِلَك قاضي . َحَتن اآلاَ  ةِ يف القيمَ  كَ لِ ذَ ُو كَ وأنّ  ،رَ كِ ا ذُ ِمن بِِو  َما بيعَ  3[    ] اريخِ تّ ال
  نواَ ساكِ  م  الِذك هُ  دِ لَ الثعَ 

ُ
ِرُف ِفيِو َوُهَو امل   4َيتيَماتِ لى العَ ش 

َ
 ضاءِ  القَ يل و وَ ألنن  نن َعلي هِ  ثيعِ امل

ثَعي عِ يف ال وِ نِ إذ   دَ ع  بعَ 
 أِلَفت وُ َما  جاعَ ِا  َعليها واس   الثَعي عِ  ضَ ق  نعَ  ه القاامةُ هذِ  ت  ّرادَ فَ  ةٍ دن مبُِ   نن لي هِ عَ  5

                                                                                                                      
 .تالثةال:  يف األصل  1
 .كذا يف مجيع النسخ  2

3
 .«م»و« ز»بياض يف   

4
 .الثنات: « ز»يف   
 .املثيع: « ز»يف  5
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ذُ ا وَ هها ن  ف مِ ص  النِّ  لكَ ها وذَ تِ صن حِ  ن  ريكها مِ شَ  دِ يَ بعَ   عَ  ةِ عَ ف  الشُّ بِ  ألخ 
ُ
 ن  اين مِ ك التّ اَ ش  لى امل

 دَ ع  ها بعَ ريكِ بيها وشَ أَ  ريكِ شَ 
ُ
 كَ لِ ِمن ُو وذَ  وُ تاعَ ا فيما اب  واُتِ خَ أَ  ةِ صن ها وحِ تِ صن حلِِ   تاعُ ث  ه َوُهَو امل

َعِقدُ  عُ ثايُ التن  ُنع 
والِذك  ريكٍ شَ  دِ يَ بِ  ة  يَ يت باقِ صن حِ  فَ ص  نِ  ان إ َوقاَل    ،ةٍ ااَ مِ سِ وََخ   عٍ بَ ر  أَ  ةِ نَ يف سَ  امل
َ عَ  ها ِمن ُو ألاّ عَ جَ ر  تعَ اس   لى عَ   ُ فع  شَ  الثَعي عِ  ضِ ق  نعَ ها بِ تُ ع  جَ ر  تعَ بَِيِدِه فَإَذا اس   باذٍ  ءِ ي  الشن  ني 
 عاءِ ِا  االس   دِ ق  يف عَ   َ ثَ مبا ثعَ  فَ شَ قَعد  كَ  بَ ي  العَ  ه ألان دِ يَ  ن  مِ  عَ مياجلَ  تُ ذ  خَ اين وأَ ك التّ اَ املش  
ِ الغَ  ن  مِ  ْب 

 ريكِ شَ  بَِيدِ َما  يعِ مجَ  ن  يت مِ صن حِ  2(نص فَ ) اآلاَ  ت  ذَ خَ َّ ا فَ حيحً صَ  ع  قَ يعَ  أننُو ملَ  1
 ني   و عَ ألنن  قاذِ ح  تِ االس  بِ   ضوُ ع  َما بَِيِدِه  بعَ  يعَ ِمن ُو مجَ  تاعِ املث   نَ مِ  ذَ خَ وأَ  ،ها بَِيِدهِ قااِ ثَ ك لِ دوالِ 
فيما  عَ فَ شَ وَ  بَ جَ َما وَ  قاذ  ح  تِ اس   أَ رَ إذا طَ  ون حِ تَ املس  ، ألان 3يل  ةِ ثَ الواجِ  ةِ عَ ف  الشُّ بِ  ضوُ ع  وبعَ  ،مايلٌّ 
الَقاِضي أبُو  فّجاَب الَفِقيوُ . ش كوراً إا  شاَء اهللُ مَ  مّجوراً ُو ن  عَ  ب  جاوِ وَ  وُ َك ُكلن َذلِ  ل  من َّ تَ فعَ  يعَ بِ 
ِفيِو   َ ف  صَ لى َما وَ عَ  رُ وإذا َكاَا األم   ،ي وِ َعلَ   ُ ف  قعَ ووَ  ؤالَ السُّ   ُ ح  فن صَ تَ  :دٍ ش  رُ  ب نُ  ليدِ الوَ 
يف  الثَعي عُ  ضَ قَ نع  يعُ  ِبِو أا      فيما قامَ  ع  فَ د  مَ  َعلي وِ  قومِ امل دَ ن  عِ  ن  كُ يَ  ذا ملَ  إِ  ةِ مَ قااِ ل  لِ  بُ الواجِ فَ 
ُ  دِ يَ  ن  ذها مِ خُ ّ  تَ فعَ  ،األم اَلكِ  نَ ها مِ تِ صن حِ  فِ ص  نِ 

اين َما التّ  فِ ص  َ َا َعلي ِو  يف النِّ  كواَ ويَ  تاعِ ث  امل
[اذً إِ ] ِفيوِ  لَ خَ د  ال مَ وَ  عِ ي  الثعَ بِ  وِ واتِ فَ بِِو لِ  الثَعي عُ  عَ قَ الِذك وَ  4الشِّراءِ لى عَ  الثَعي عِ  مَ و  يعَ  وُ تُ ت قيمَ زادَ 

5 
َعةٍ  بِثَعي ِع عدادلَي َس  إذ    جوهِ الوُ  نَ مِ  وٍ ج  وَ بِ   بُشف 

 ،هاتَ صن حِ  ذَ ّخُ تَ  م أا   ِ و  لى قعَ كوا َ َا عَ فَعيَ ، 6
 ،وُ خُ س  فَ  بُ جيَِ  فَاِسد   ع  ي  بعَ  وَ وال هُ  ،ةِ عَ ف  الشُّ بِ  ةُ ين قِ والثَ  قاذِ ح  تِ االس  ها بِ ضُ ع  بعَ   َكاَا َقد  بيعَ   وإا  

                                                                                                                      
والغَععْب  عنععد الفقهععاء هععو الععنق  يف أحععد العوضععني  ، بععّا يكععوا أحععد ا أقععّل ِمععا يسععاِوك . أصععل الغععْب يف اللغععة الععنق  1

ايعد علعى قيمتِعو، ومعن جهعة املغثعوِا متلُّعُك معاٍل بعّكتَر معن الثدل اآلخر عند التعاقعد، فهعو معن جهعة الغعابن متليعُك معاٍل مبعا ي
 (.252معجم املصطلحات االقتصادية يف لغة الفقهاء ، ص. )قيمِتو

2
 . «ر»، والتصويب من «ز»سقط  من   

3
 . «ر»، والتصويب من «ز»سقط  من   

4
 .«ر»والتصويب من . التمن: « ز»يف   

5
 . «ر»زيادة من   

 
6
 . عدا: « ز»، ويف «ر»كذا يف  
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ال  فَاِسد   الثَعي عَ  ان رى أَ يَ  ن  مَ  لِ و  لى قعَ عَ  ةِ عَ ف  الشُّ بِ  ةَ ين قِ والثَ ، هاتِ صن حِ  يعَ مجَ  ذَ خُ ّ  تَ  َ َا أا   كواَ فَعيَ 
 ذٌّ ُهَو قول شاه و وال غري  بيع   ويتُ فِ يُ  والَ  ،عِ الثااِ  نَ مِ  وُ تَ صيثَ مُ  ان وأَ  ،كُ ل  بِِو املِ  لُ قِ تَ ن  وال يعَ  ،دُ قِ عَ نع  يعَ 
 يف ا
َ
َا هُ  ،مِ ل  العِ  لِ ه  أَ  ن  مِ  ة  اعَ قَاَل بِِو مجَ  ،بِ هَ ذ  مل  جَ  اٍ جااِ  وٍ ج  وَ بَعي ع  بِيَع بِ  وَ وإَّنن

َ
 ثيعُ رى ِفيِو امل

َ بعَ  الفٍ تِ لى اخ  عَ     فُ ا مل يعَ مً َما َكاَا قااِ  وا الثَعي عَ دّ رُ يعَ  أا   م   َُ   وِّ ن احلَ مِ  كااَ َعلي ِهم غْب  فَ   ني 
  وإا   ،الثَعي عَ  دن رُ وال يعَ  الثَعي عِ  مَ و  يعَ  ةِ القيمَ  امَ متَ  يفَِّ وَ يعُ  أا   تاعِ ث  مُ ل  لِ  ان إ فَعَقد  قيلَ  كَ يف َذلِ  مِ ل  العِ  لِ ه  أَ 

 ،الثاقي دُّ رُ ويعَ  الثَعي عِ  مِ و  يعَ   ةِ لى قيمَ عَ  منِ التّ  رِ د  قَ ضي َلُو بِ ننُو مَي  إ:  وقيلَ ،    فُ يعَ  ا ملَ  مً َكاَا قااِ 
ا و َ  ،دٍ ي    زَ أَ  اعِ وَسَ  وِ اعِ نوا يف َسَ ح  وسُ  مِ القاسِ  نِ الب   ةِ يّ العتثِ  نَ مِ  ة  مَ َها قااِ ُكلُّ   والُ وهِذِه األق  
َُدوننَ 
َ  فُ ص  والنِّ  .رُ ظااِ نَ  ةِ يف امل

ا يعُ تِ صن حِ  ن  مِ  ةِ مَ لى القااِ عَ  دود  ر  امل َها مبِِ  عُ جَ ر  ها إَّنن  فٍ نَ ّ  تَ س  مُ  كٍ ل  إلَيع 
 ِو عَ َ َا بِ  ةَ عَ ف  َفاَل شُ  لِ األون  كِ ل  لى املِ ال عَ 

ُ
 رِ ها وال يف سااِ تِ صن حِ  ةِ ين قِ اين ال يف بَ التّ   تاعِ ث  لى امل

 
َ
  وِ تِ فَ صِ بِ أيضًا  ة  عَ ف  وال َلُو َعليها شُ  ،ثيعٍ امل

ُ
 ألان  ضٍ َُم   عثي  بِ َك َعليها َذلِ  دّ لَي َس رَ  إذ    ةِ مَ دِّ قَ تعَ امل

َ  الثَعي عَ 
ىاضَ رَ تعَ يَما  ضَ ح  امل

1  
ُ
 . عااِ ثايِ تَ َعلي ِو  امل

ُ
 ن  مِ  ةِ صن احلِ  رااِ لى إخ  عَ  لوب  غ  مَ  لُ ك األون اَ ش  وامل

لى ا عَ لوبً غ  مَ  وِ نِ و  كَ لِ   وِ قِّ يف حَ  عٍ ي  بعَ  ضُ ق  ها ونعَ يارِ تِ اخ  و  َلُو بِ ت  ذَ خَ ا أَ هِ و  كَ ها لِ قِّ يف حَ  ع  ي  بعَ  وَ هُ فعَ  هِ دِ يَ 
ِ الغَ  بَعي عَ  ّان بِ ] لُ و  والقَ  .كَ لِ ذَ   الثَعي عَ  في ُ و إذا َكاَا يُ ألنن  3ِفيوِ  اَل إشَكالَ  نيِّ  بعَ  2[و الثَعي عفيتُ يُ  ْب 

ُ  لبُ غ  الذك يعَ  دَ الفاسِ 
َعِقٍد َعلى ما  عٍ ي  ثعَ ننُو لَي َس بِ إ 4فيوِ  َوَقد  قيلَ  ،وِ خِ س  لى فَ عَ  عااِ ايِ ثَ تَ امل ُمنع 

رى أا  يُكوَا يف بي عِ  ذََكر ناه، فّح 
تاً، إذ   5 ِ فَعو  ُهَو ا و ِ  دِ حَ أَ  ن  مِ  يارٍ تِ اخ  إالن بِ   ضُ قِ تَ ن  ال يعَ  الَغْب 

َُدوننَةِ  ،عُ الثااِ 
ِمنا   لن ّقَ بِ ِسِو فَعَيثيُع السِّل َعَة ُمرَاحَبًَة ف  لى نعَ عَ  ئُ طها يف الذك  ُيُ ري ِ وغَ  َوَقد  قَاَل يف امل

 ِبَذِلَك عَ  قومُ اها ِبِو مُثن يَ اَ َكاَا اش  
ُ
 ةً مَ قااِ     َكانَ   أا  يَعر ِجَع يف ِسل َعِتو إا   عِ ثااِ ل  لِ  أان  تاعِ ث  لى امل

                                                                                                                      
1
 .تراضى: يف األصل   

2
 . وفيتُ  يُ ْب  الغَ الثيَع إذا وَقَع فيو  ّان بِ : « ز»، ويف «ر»تصويب من   

3
 . «ر»بنّيُ اإلشكاَل فيو، والتصويب من : « ز»يف   

4
 .«ر»سقط  من   

5
 .الثيع: « ز»يف   
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ِثوُ وهِذِه  دَ الفاسِ  الثَعي عَ  في ُ َما يُ  1هافيتُ يُ  وُ وأنن    عِ لى الثااِ رى عَ جَ  ْب   غَ  وُ ألنن  كَ تَ لَّ س  مَ  2ُتش 
ِ الغَ  عِ ي  يف بعَ  ط  لَ غَ  عِ لى الثااِ رى عَ َكَما جَ   نِ مَ يف التن  وِ سِ ف  لى نعَ عَ  وِ طِ لَ غَ بِ   وِ سِ ف  لى نعَ عَ  وِ طِ لَ غَ بِ  ْب 
ِ  باجَلهِل بِقيَمةِ ] َ الَغْب  ِ َعلى األي تاِم فيَما عَدا اَلَوِصيِّ عَلي هم وبني  َ الَغْب  ما باَع، واَل فر َذ بني 

ِسوِ  يف ذِلَك َعلى الَقو ِل  مُ ك  احلُ [ ز  37/ ]  وُ ثُ فيما يوجِ 3[َعلى الرنجِل فيَما باَعُو َعلى نف 
ِ الغَ بِ  لِ جُ لرن لِ الرُّجوِع  جوبِ وُ بِ   .دٍ ش  ُُممنُد ب ُن رُ التوفيُو، قَاَلُو  هللِ ِفيِو وبا فيما غْبَ  ْب 

 ذ  نافِ  الثَعي عِ  دُ ق  ، وعَ كَ ؤالَ سُ   ُ ل  من َّ تَ  :احلااِّ  اهلل ب نُ  القاضي أبو َعث دِ  الَفقيوُ  وأجابَ 
  الَعق دُ ي ِو و َعلَ  يعَ بِ  ن  لى مَ عَ  وُ تاعَ اب   َمنِ لِ 

ُ
ِ غَ ل  لِ  نُ مِّ ضَ تَ امل  ؛التعنو فيوُ  وباهللِ  ،إلي وِ   ُ فَ تعَ ل  ال يعُ  ض  ناقِ  ْب 

 . قَاَلُو ُُممنُد ب ُن احلااِّ 
 

ر  م البِ ه  رو طِ ضر اب يِمن ِمسألةث [ ] 119]  [ نِ ائ  اِ بِ  نر م   ة  ينِ ف  ا بي السو مِ  ح  رر  لى طِ  حر
ا ىل أَ إِ  م  هُ رن طَ واض   ،رُ ح  الثَ  َعلي ِهمُ  الَ هَ  ةٍ فينَ سَ  لِ ه  يف أَ  كَ ن  اهلل عَ  يَ ضِ رَ  وابُ اجلَ 

 ذ  رِ ووَ  ب  هَ ذَ  هُ دَ ن  عِ  ن  مَ  م  وَكاَا فيهِ م هِ لِ قَ ثِ  ن  فوا مِ فن َك وخَ لوا َذلِ عَ فَ فعَ  ا،وا ِمنا ِفيهِ ففِّ حوا وُيَُ رَ ط  يَ 
  يعِ َك َعلي ِهم َمَع مجَ لوا َذلِ عَ جَي   وا أا  رادُ فَّ  ،م  هُ دَ ن  عِ  عُ ضااِ م بَ اهُ وَ سِ لِ و  م   َُ 

َ
 ل  هَ  ،بِ كَ ر  َما يف امل

نا اهلل مَ صَ عَ  -  ُ ح  فن صَ تَ :  دٍ ش  رُ  ب نُ  ليدِ القاضي أبُو الوَ  وُ قيجاَب الفَ َّ فَ  ؟ال  م  أَ  م  َك  َُ َذلِ 
َ  نَ مِ  رِ ح  يف الثَ  حَ ِر فيما  طُ  بُ َعلي ِو، وال جيَِ   ُ ف  قعَ َهَذا ووَ  كَ ؤالَ سُ  - اكَ وإيّ 

 ةِ دن شِ  دَ ن  عِ  بِ كَ ر  امل
 ةً ديعَ وَ  أو   م  َكاَا  َُ   ذِ رِ والوَ  بِ هَ لذن وا 4اضِّ النن  نَ ِفيِو مِ  ّكابِ الرُّ  دَ ن  لى َما عِ عَ  ء  ي  َعلي ِو شَ  فِ و  اعَ 
َا جيَِ  ،م  ديهِ ي  َّ بِ  ةً ضاعَ أو بِ  م  هُ دَ ن  عِ  ِتَعةِ م  لى األَ َك عَ َذلِ  بُ وإَّنن

َ  لُ قِ ت   تعُ يتا ِهَي الهن ألَ  5
 بَ كَ ر  امل

                                                                                                                      
1
 .يُفيتو: « ر»يف    

2
 .شثهة: « ز»يف   

3
 . «ر»النسخ، والتصويب من  ، وهو خطّ يف«ز»سقط  من   

4
تاعِ  نَ اضُّ مِ لنن ا  

َ
 .مادة نضنض: ،انظر  لساا العربناً ي  عَ  رِقاً أَو  وَ  ونلَ ما ُتََ : امل

5
 .األمتاع: « ز»يف   
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 دُ قِ تَ ع  ِو ونعَ إلي   بُ هَ ذ  ن ذكال والِ ق  األَ  نَ مِ  حي ُ و الصن َهَذا هُ  .هالِ ج  أَ  ن  مِ  ذُ رَ شى َعلي ِو الغَ وُُي  
لى ال عَ  تاعِ األم   لِ قَ لى ثِ هم يف َذلَك عَ نَ يع  بعَ  عُ اجُ أا  َيكوَا الان  ياسُ فَعَقد  َكاَا القِ  ،وتَ حن صِ 
 عَ  فِ و  ها يف اعَ صِ خ  ها ورُ الاِ غَ لِ   ثريَ ّ  ال تَ  ها إذ  تِ قيمَ 

َ
(كااَ ) إا  فَ  ؛ِفيوِ  ن  ومَ  بِ كَ ر  لى امل

َما  لُ قَ ثِ  1
لَ مت   ة  ااَ مِ  تيلِ م  تن يف ال وُ تُ وقيمَ  حَ ِر طُ 

 و  أَ  آالفٍ  ةُ شرَ عَ  أو   ف  ل  َذلَك أَ  ةُ وقيمَ  ،ح  رَ ط  يُ  َما ملَ   لِ قَ ثِ  2
 ةِ عَ تِ األم   لِ ه  لى أَ عَ  سنيَ ََخ   عَ جِ ر  يعُ   أا   ة  ااَ و مِ تُ وقيمَ  وُ تاعَ مَ  حَ رَ ذك طَ لن َكاَا لِ   ،رُ تعَ ك  أَ  و  أَ   لُّ قَ أَ 
ل و  ياس والقَ القِ  وَ فَإَذا َكاَا َهَذا هُ  ،وثِ صاحِ  تاعِ مَ  ن  مِ  م  هُ نع  مِ  دٍ واحِ  ُكلِّ   تاعِ مَ  لِ قَ ثِ  رِ د  قَ بِ 
وِ ]يف بَعُعَد  سااِ ح  تِ لى االس  عَ  ِِّنٌّ ث  مَ  ياسِ القِ  نِ عَ  ا  خاِر  لى القيمِ عَ  م  هَ نعَ يع  بعَ  عِ اجُ الان بِ  [َوج 

 رِ ظَ النن  3
 .دٍ ش  ُُممنُد ب ُن رُ  قَاَلوُ  ،اهلِل التعنو فيوُ وبِ  ،ء  ي  شَ  4ضالى النّ َك عَ َذلِ  ن  ال َيكوا مِ  أا  

 

ِمام  ل ِسِببز ةث بيلِ أِ ِمسر [ ] 114] ِرا  اإل  تِـِنِن ِعنر أ جر     [ ِمن  امر
ّ َجروا ِإماماً بِ  َت ِل قَعر يٍَة اس  واُب َرِضَي اهلُل َعن َك يف أَه  ِن الرنحيِم، َاجلَ  ِم اهلِل الرنمح  س 
َر أَر بَعَعِة بِالطنعاِم على ُكلِّ َمن  جتَُِب َعلي   5لِلصنالةِ  َّمج َعوا َما َوَجَب َعلي ِهم  َغيع  ِو  الصنالُة، َف

َها ويَثيتوَا ِفيَها، يَ  6رِجاٍل َُي رِزواَ  َلٍة إلَيع  ّ توَا ُكلن لَيع  ُخلوَها يف ال َمغ ِرِب بَعَقَر ال َقر يَِة وَغَنَمها، َي د 
ِس ال يَعن َتِقلوَا َعن ها يف   الصني ِف وال يف الشِّتاِء، فََّبَعو ا َأا  ال َمغ ِرِب وَُي ُرجوَا ِمن ها طُلوَع الشنم 

َرَك ِإا  َكاَا يَعل َاُمُهم  َما يَعل َامُ طُ يُعع   رَِة، فَعثَعنّي  لَنا يُعَعظِِّم اهلُل َأج   وا َمَع جرياِهِم  َشي ئًا ِمن  هِذِه اأُلج 
ِل ال َقر يَِة، مَ  فّجاَب . إا  شاَء اهلُل َتعاىل ش كورًا مُّجوراً جريانَعُهم  أَم  اَل ؟ ِإذ  ُهم  أق َدُر أَه 

رََة ِلإِلماِم َمَع جرياِهِم  : احلَااِّ  َد ب نِ مح َ الَقاِضي أبُو عث ِد اهلِل ُُممنُد ب ُن أَ  الَفِقيوُ  ِإذا ال تَعَاموا اأُلج 
                                                                                                                      

 . «ز»سقط  من  1
 .التمتيل: « ز»يف   2
 . «ر»زيادة من  3
 . «ر»الناار، والتصويب من : « ز»يف  4
 .يف الصالة: « ز»يف  5
 (.   «حرز » مادة : اللساا ) يَعر عوَها ويتَعهندوَها باحلِفِظ والّرَعاية انظر  : ك  أ 6
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ِلو ]فَعيَعل َاُمُهم  َما يَعل َاُم جريانَعُهم  ِمن ها، وبِاهلِل التعنو فيُو ؛  َذُكوريَن إا  ملَ  ان القَ إ :وِمن  قَعو 
و َم امل

َك لى ذلِ ِة عَ ر يَ ِل القَ ه  م ، إالن أا  َيكوَا ُعر ُف  أَ ُمهُ اَ ل  َة اإلماِم َفاَل يعَ رَ ج  أُ  م  َتاِموا َمَع جرياهِِ ل  يعَ 
 . 1[اهلِل التعنو فيُو م ، وبِ ُمهُ اَ ل  يعَ فعَ 

 

 [ يِمنر ِماِت ِوع نرِدن  أمانِاتث ِمسألةث ب[ ] 111]
 وابُ ياض َرمِحَُو اهللُ، َوِهَي جَ عِ  لِ ض  الفَ  2أبَا لَقاِضيَ ا قيوَ ها الفَ ن  عَ   ُ ل  َّ سَ  ة  لَ َّ س  مَ 

 الدِ بِ  ضِ ع  ىَل بعَ إِ  رَ َلُو سافعَ  ارِ جّ التُّ بَِتث ضيِع  روفٍ ع  مَ  لٍ جُ يف رَ  وُ فيقَ و  تعَ  اهللُ  دامَ أَ  لِّ جَ األَ  قيوِ الفَ 
 
َ
هوها َمَعُو جن وَ  عَ ضااِ ثَ بِ  وُ ثونَ لُ ط  يَ  ة  اعَ مجَ  قامَ فَ  ،ءٍ ي  شَ بِ  وصِ يُ  وملَ   نانريَ دَ  كَ رَ وتعَ  ناكَ هُ  يفَِّ وُ تعُ فعَ  بِ رِ غ  امل
ةَ كَ ِر الشن  دِ جيَِ  ملَ  و  ُو،ن  عَ  وُ صالَ فِ ان   مُ لَ ع  ا َلُو وال يعَ ريكً شَ  مُ لَ ع  أننُو يعَ  م  هُ ضُ ع  بعَ   َ ثَ ثع  وأَ 

    فَ رِ وال عُ  3
َ  رارَ ق  إِ  م  هُ ضُ ع  بعَ   َ ثَ ثع  وأَ  ،اُتُ صورَ 

 م  هِ ضِ ع  ثعَ لِ   َ ثَ وثعَ  ،تاعاً مَ  ةِ رَ ف  السن  كَ ل  َمَعُو يف تِ  وَ جن بِّننُو وَ   ِ يِّ امل
يف  جيَِبُ نا َما لَ بَعنيِّ  . ةِ رَ ض  احلَ بِ  قار  عَ  وُ ولَ  ،وُ لَ ثع  ا قعَ نً يع  دَ  م  هِ ضِ ع  ثعَ لِ  ث َ وثَ  ،اسريً يَ  تاعاً مَ  4[وُ بَاعَ ]أننُو 

َلُو  دَ هِ شَ  ن  ومَ  ةِ كَ ِر الشن َلُو بِ  دَ هِ شَ  ن  ومَ  الءِ ؤُ  َِ  دَ هِ ا شَ مَ ِفي مُ ك  َيكوُا احلُ  فَ ي  وكَ  لِِّو؟يف َهَذا كُ 
  وِ جيهِ و  ه وتعَ رارِ بإق  

َ
 يف املالِ  عِ ضااِ الثَ  حابِ ص  َمَع أَ  نِ ي  الدن  حابُ ص  أَ  لُ خُ د  يَ  ل  وهَ  ؟عَ ا تَ َمَعُو امل

 ملَ   لِذينَ ا نِ ي  الدن  حابِ ص  َمَع أَ  هِ قارِ يف عَ  عِ ضااِ الثَ  حابُ ص  أَ  لُ خُ د  يَ  ل  هَ  و  أَ  ؟الِذك َكاَا بَِيِدهِ 
 المُ ش كورًا والسن ُجورًا مَ ّ  ِفيِو مَ  ديدِ السن  كَ يِ أ  لى رَ عَ  د  مِ تَ ع  نعَ  وُ َك ُكلن نا َذلِ لَ  نيِّ  بعَ  ؟م  وا ِِ م  َّ بِ  وصِ يُ 
 .ُو كاتُ َر وبعَ  اهللِ  ةُ مح َ ورَ  كَ ي  لَ عَ 

                                                                                                                      
 . «ز»زيادة من  1
 .أبو: « ز»يف   2
الشركة يف االصطالح الفقهي هي اختالط النصيثني فصاعداً حبيث ال يتميّعُا ، مث أطلو اسنم الشركة على الَعق عد وإا مل  3

 (.521، ص 5983، بريوت ، 5. لتعريفات للجرجاين ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، طا)يوجد اختالط النصيثنِي 
 . باع لو، وهو تعثري  عاّميّ : « ز»يف  4
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َ بعَ  ةِ كَ ِر الشن بِ  ةُ هادَ والشن  ،كَ ؤالَ سُ   ُ ل  من َّ ُو  تَ ن  جاَب َرِضَي اهلُل عَ َّ فَ    مِ القااِ  ني 
ُ
  ن وَ تعَ ِِبَا وامل

نَعُهما شَ  بُ وال توجِ  ةٍ لَ عامِ  رُ يع  غَ   َ ف  صَ الذك وَ  وِ ج  لى الوَ عَ  بِ الِ الغَ    ةِ ثَ رَ لى وَ وعَ  ،ةً كَ ِر بَعيع 
ُ
  ّ وَ تعَ امل

َ بعَ  مواَ لَ ع  َما يعَ  م  هُ نعن أَ  منيُ اليَ  َ وبعَ  م  هِ روثِ و  مَ  ني   َكااَ   [ ز 38/ ]  ن  إالن مَ   ةً كَ ِر شَ  َعلي ِهم   مِ القااِ  ني 
َ  رارِ بإق   ةُ هادَ وأمنا الشن  .ني  ميَ  وُ قُ حَ ل  َفاَل تعَ  ،ةٍ اليَ وِ   َ َُت   و  ا أَ غريً صَ  م  هُ نع  مِ 

 وُ عَ مَ  وَ جن ا وَ النً فُ  ّان بِ   ِ يِّ امل
ُ  لِ ت  َمَع مِ  وُ لُ تع  مِ  وَ جن وَ يعُ  ا  أَ  وُ ثِ ش  َما يُ  بُ الِ ى الطّ عَ ادن  إاِ فَ  هُ دارَ ق  َلُو مِ  مِّ سَ يُ  ا وملَ  تاعً مَ 

  وملَ   ّ وَ تعَ امل
ُ  رارِ ق  لى إِ عَ  ةِ هادَ َمَع الشن  وِّ احلَ  عِ طَ ق  يف مَ  فُ لِ ح  يَ فعَ  قَعو لوُ  نُ وهِ يُ  د  يُّ اَ َك تعَ ِمن ُو يف َذلِ  ر  هَ ظ  يَ 

  ّ وَ تعَ امل
  ةُ ثَ رَ وَ  فَ لَ وحَ  منيِ اليَ  نَ مِ  ن  كن ميَُ  ملَ   وُ ثِ ش  َك َما ال يُ َذلِ  ن  عى مِ ادن  اِ وإِ . وُ قُّ حِ تَ س  ويَ 

ُ
َما   ّ وَ تعَ امل

لى عَ  ةُ هادَ وأمنا الشن  ،ناهاف  صَ اليِت وَ  احلالِ بِ  م  هُ نع  َكاَا مِ   ن  ا إالن مَ ئً ي  شَ  م  هِ روثِ و  َمَع مَ  وَ جن وَ  وُ مونَ لَ ع  يعَ 
  نَ مِ  وُ ضَ ثَ أننُو َما قعَ  وِّ احلَ  عِ طَ ق  يف مَ  نَ ي  الدن   َ ثَ ثع  أَ  ن  مَ  نيِ ميَ  دَ ع  بعَ  ة  لَ َفِهَي عامِ  نِ ي  الدن 

ُ
وال  ، ّ وَ تعَ امل

ُد ب ُن أمَحَد  ب نِ  وِ ينِ ميَ  َلُو َعلي ِو إىَل حنيِ  ثاذٍ و لَ وإنن  ،وُ ن  عَ  وُ طَ قَ س  أَ   وبِاهلِل التعنو فيُو ؛ قَاَلُو ُُممن
 . احلااِّ 

 تابع ضثط مطابقة ترقيم الصفحات مع األوراذ املطثوعة  2.2
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 [ ِرد  ِشِ اِدا  الش   ود  ِمسألةث ب ي [ ] 111]
 اهللُ  دامَ أَ  كَ وابُ وجَ  ،ياض َرمِحَُو اللنُو تَعَعاىَل عِ  لِ ض  ها القاضي أبُو الفَ ن  عَ  لَ َسَّ : ة  لَ َّ س  مَ 

ُ  ذِ رُ طُ  ن  ا مِ ريقً طَ  وِ خالِ إد  بِ  لٍ جُ لى رَ دوا عَ هِ شَ  يف ُشُهودٍ  كَ فيقَ و  تعَ 
 رينَ ش  عِ  ن  مِ  وٍ حَن   ذُ ن  مُ  منيَ لِ س  امل

 م  هِ تِ هالَ وا ِِبَ جّ تَ اح  ِِبَا فَ  يامَ القِ  كَ رَ وتعَ  م  هِ ضورِ حبُ  م  ُتِِ ادَ هيف شَ  نَ عَ َك وطَ َذلِ  رَ كَ ن  َّ ها فَ كِ لُّ ا  ومتََ مً و  يعَ 
َ  لَ جُ الرن  ان أَ َك و َذلِ  ن  مِ  م  هُ مُ اَ ل  ا يعَ مّ عَ 

 كم  حُ  1[لوُ ]َكاَا   ومن   هورِ الظُّ  لِ ه  أَ  ن  ي ِو مِ َعلَ  هودَ ش  امل
  ُهودِ الشُّ  هاداتُ ِفيَها شَ     عَ قعَ وَ  قودٍ عُ بِ  تجن اح  فَ  2مٍ ل  عِ بِ  ساع  واتِّ 

َ
 اتٍ اعَ يَ وبِ  ةٍ يَ رِ ش  أَ  ن  مِ  كورينَ ذ  امل

َ  كَ ل  لِثَعع ِض تِ 
َا ا نّ َّ وا بِ جّ تَ اح  ها فَ قُّ شُ يَ  ريوَ الطن  ان دوا أَ هِ اليِت شَ   عِ اضِ وَ امل  نا يف الثَعي عِ د  هِ شَ ِإَّنن

َ بعَ  راءِ والشِّ  ُ  ني 
 رَ كَ ها ِفيِو وال ذَ طَ رَ وال شَ   الثَعي عِ ِفيَها يف  ل  خُ د  يَ  ملَ   ريوَ الطن  أان  مُ لَ ع  نعَ  نُ وحَن   نيَ عِ ثايِ تَ امل

 دَ ن  َك عِ َذلِ  يااِ بَ  ن  عَ  م  كوُتِِ سُ لِ  م  ُتِِ هادَ ا يف شَ حً د  َك قَ رى َذلِ تَ  ل  هَ فعَ  ،الثَعي عِ  نَ ها مِ راجَ خ  أي ضًا إِ 
 َك عَ رى َذلِ يَ  ن  مَ  كِ أ  لى رَ عَ  ةِ يَ رِ ش  األَ 

َ
ُ  طولِ بِ  هورِ ش  لى امل

ُجورًا إا  شاَء ّ  َك مَ نا َذلِ لَ  نيِّ  بعَ  ؟ةِ دن امل
 .منُد ب ُن احلااِّ ُمَُ ؛ قَاَلُو اهلِل التعنو فيوُ بِ و  ،ة  لَ عامِ  ةُ هادَ الشن  :ُو ن  جاَب َرِضَي اهللُ عَ َّ فَ  ؟ اهللُ 

  
م  [ ] 112] ن  الن طرِ  ب ِكل ِمات  الرِفات ِحة  ِمسألةث ب ي ح كر س   [ ِصِ ا   ِمامز شِ ي حر
ِم : وهَي ] 7[عَياضُ ]ال َفض ِل  6َعن ها ال قاضي أبُو5ََّلُو سَ  4[3(ثَالِتَة  ) َمسّلة  ]   ِبس 

ِن الرنحيمِ  ِم اللنِو الرنمح  فيَقُو يف إَماِم َجاِمِع ِمص ر َقدِ ألَ ا قيوِ واُب الفَ جَ  ،ِبس  اُه اع اَ  َجلِّ أَداَم اهللُ تَعو 
راِم فعَ ك  عاِرض  يف تَ  ا يُعَغيعُِّر ع َض ُحروِفها مبِ يُعَغيعُِّر بعَ ِهها و ج  لى وَ ِطُو ِِبَا عَ َو اَل يَعن  هُ ثريِة اإلح 

                                                                                                                      
1
 . «ت»زيادة من    

2
 . «ت»يعلم، والتصويب من : « ز»يف   
 . «ت»و« م»سقط  من  3
 . «ز»زيادة من  4
 .سّل : « ت»يف  5
 .ابن: « ت»و« م»يف  6
 .الفضل ب ن عياض َرمِحُهَما اهللُ : « ت»؛ ويف « م»من سقط    7
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ا أَ ، ورُ "اهلل أغرب"و" هربأَ  اهللُ ": قولُ ناها فَعيَ َمع   يانًا عَ قاَمها أَ مبن َرتِِو ح  ِهها، وفُعَقهاُء َحض  لى َوج 
ّ توَا الصنالَة َخل َفوُ  َعِقُد ِإاّل بِالنُّط ِو بِ  وِخَيارُها َي ا اَل تَعنع  راِم عَ ثريَ ك  تَ اِلع ِتقاِدِهم  َأهن ة اإلح  لى َِ

ِهَها َهَب إَماِمِهم  َماِلِك ب ِن أَ  ؛َوج  َها، وأان َمذ  رَُها ِمنع  ََ إذ  اَل  جُي اُِئ َغيع  ٍس َرمِحَُو اهلُل َوَعامنة َا
َها بِعَوٍض، وإا  َكاَا يف َمع ناها، واَل يُعَغيعُِّر َحر فًا من  ُحروِفها،  َصاِر أالن يُعؤ َتى ِمنع  بَِقينِة اأَلم 

 َكي َف مبا يُعَغيعُِّر َمع َناها َويُثِطُل افَ 
َ
راِم أَ ثريَ ك  وإان  تَ . ف هومَ مل ِة راءَ القِ  نَ ض يُو يف َهَذا الثاِب مِ َة اإِلح 

تِ    تريِ الِف الكَ ِلالخ 
َ
ِل الِقراءَ ري ِ َهِب وغَ ذ  يف امل ن  إماَمِة األل َكِن َما ذُِكَر مِ و  روِعها،ِة وفُ ِه يف أص 

ِسِو واَل جُت اُِئ يف : َكاَا ابُن الَقصناِر قَاَل يف ِكَتابِِو    وِإا  . 1واألل َتغِ  إان َصالتَو جُت اُِئ يف نَعف 
ياناً، واألل تَ  وُ نن ريِط ألَ ف  َن التعن عاً مِ و  َد َهَذا اإلَماِم نعَ ن  ، َمَع َأان عِ هِ ري ِ غَ  ِدُر ُغ  َة  يُِقيُمها أح  ُهول  اَل يَعق 
ر  فَعَهذَ ، رِي َذلكَ لى غَ عَ   .2[َعاىلُجوراً إا  شاَء اهللُ تعَ ّ  مَ  َدَك يف ذِلكَ ن  نا َما عِ بَعنيِّ  لَ .  ا ُعذ 

راِم ِعن َد : فّجاَب َرِضَي اهلُل عنُو مبا َهَذا َنصُّوُ  ثريَِة اإِلح  ُظ َتك  َّمنل ُ  السُّؤاَل، وَلف  َت
نَا ِِبَاثِّ عُ اف ِتتاِح الصنالِة ِعثاَدة  تعُ  ٍد ِإىل ذِلكَ َفاَل جَيوُز ِإب د ؛د  . اُ ا واَل َحر ف  ِمن  ُحروِفها َعن  َقص 

ياناً  ِهها وَأح  يانًا على َوج  راِم َأح  ثريَِة اإِلح  فَإَذا َكاَا َهَذا اإِلماُم على َما َوَصف َ  ِمن  ِإقاَمِة َتك 
ِهها ِمت ل أا  يَقوَل يف َمو ِضِع  ثَعُر "على َغري ِ َوج  ثَعُر "  :" َأك  "ثَعرُ أغ  "أو  " أَه 

َرتِعِو على  3 ِلَعَدِم ُقد 
ٍد إلي ِو ، فَِإَماَمُتُو جااِاَة  والصنالُة َخل َفُو تامنة   َدُح . على ِإقاَمِة اللنف ِظ  بَِعي ِنِو، اَل َعن  َقص  واَل  يَعق 
َعها،  ِل ِمت ُل َهَذا، َواَل يَُكلُِّف اهلُل نَعف سًا ِإاّل ُوس  ِل الّديِن َوال َفض  ر  يف ِإماَمِة أَه  . وديُن اهلِل ُيس 

واَل أََقلن ِمن  َأا  َُي َمَل َهَذا اإِلمامُ 
ياِا  4 َرتِِو على ِإقاَمِة َهَذا اللنف ِظ يف بَعع ِض اأَلح  يف َعَدِم ُقد 

اّلِب . َُم َمَل األَل َكنِ  ريِعِو  5[رمِحَُو اهلُل تَعَعاىَل ]وَقد  َن ن الشني ُخ أَبو ال قاِسِم ب ُن اجلَ  لى عَ يف تَعف 
                                                                                                                      

َمعٍة يف ِلَسعانِِو، واأللتَعُغ : األَل َكُن  1 َمعن  َكعاَا بِلسعانو لُتع غَعة ، واللتغعة النطعُو بالسعني كالتعاِء أو : الذك اَل يُِقيُم العربينَة ِمعن   ُعج 
 (. « لَِتغَ » و« َلِكَن » انظر اللساا، مادة . ) بالرناِء كالغني أو كالياء أو كالالم أو إىَل َغري ِ َذلكَ 

 . ، َوَقد   انفردت  خَمطوطة تونس  بإيراد َهَذا السؤال فَّثثتناه كامالً «ت»زيادة من  2
 .وغري ذلك: « م»يف  3
 .باإلمام: « م»يف  4
 . «ت»زيادة من  5
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اًل وََكاَا يُِتمُّ ُحروَف فاُِتَِة ال ِكتابِ  ّ َس بِِإماَمِة األل َكِن ِإذا َكاَا َعد  َهِب أننُو اَل َب وِمّا . ال َمذ 
لِ  1يُعَؤيِّدُ  َما قُعل َناُه ِمن  َجواِز ِإماَمِة َهَذا اإِلماِم بَيانًا َوُوضوحًا ِعن َد َأه 

الننَظِر، َأان السُّؤاَل  2
َتِضي  َنُة يف بَعع ِض يَعق  َا  تَعع ِرُض َلُو اللُّك  ِهِو، وإَّنن ِم اهلِل تَعاىل على َوج  أننُو ُمقيُم اللنف ِظ بِاس 

رَبِ خاصنٍة، فَعُهَو على ُكلِّ حاٍل َأَخفُّ وأَي َسُر ِمن ُو َلو  َعَرَض   َلُو يف مَجيِع  ياِا يف َأك  اأَلح 
ثريَِة َوقَعد   تَعَوسنَع يف ِإب    ،3(اب ِتداءً )روِف ِمن  بَعع ٍض، وِإا  ُكّنا اَل  ُنيُا ذِلَك داِل بَعع ِض احل ُ التنك 

َّلُُو ال َعو َا والتعن  رَِة، واهلل َأس  ِم الضنرورَِة وَعَدِم ال ُقد  َا َنذ ُكرُُه ِلما َطَرأَ على َهَذا اإِلماِم حُبك  و فيَو وإَّنن
َِتِو  ُد ب ُن أمَحَد ب  .ِبَرمح   .احلَااِّ  نِ قَاَلُو ُُممن

 

 [ الِيمين  ِمسألةث ب ي [ ] 113]
ي ًئاشَ  لٍ جُ رَ  دارِ  ن  ه مِ ارَ دَ  لَ خِ د  يُ  أالن  فَ لَ حَ  ل  جُ رَ 

ُهَو و  ائً ي  شَ  لُ جُ َك الرن إلي ِو َذلِ  لَ سَ ر  َّ فَ  4
  لِ جُ َك الرن َذلِ  دُ وَكاَا والِ  ،وُ ينَ ميَِ  فُ رِ ع  ال يعَ 

َ
إلي ِو َذلَك  لَ صَ وَ  ا حنيَ سً َعلي ِو َمَعُو جالِ  لوفِ ح  امل

ُ  ءُ ي  الشن 
 أرادَ ، و 5ثِ ن  احلِ  نَ ِفيِو مِ  نوُ اب   عَ قَ يعَ  أا   يَ شِ ا خَ مّ ارك لَ إىَل دَ  وُ لُ مح ِ أَ  :هدُ والِ  قالَ فَ  لُ سَ ر  امل
 َذلَك عَ  مَ ظُ ع   يعَ اّل ئَ ِمن ُو لِ  ثَ عَ َما بعَ  دن رُ الن يعَ أَ أي ضًا 

ُ
 لِ ه  أَ  ضَ ع  بعَ  دِ لَ َذلَك الوَ  ن  عَ  لَ َّ سَ فَ  لِ سِ ر  لى امل

ُ  مَ لَ ع  يعَ  إالن أا   لَ صُ ََي   الَ  الربن  ان أى أَ رَ فعَ  مِ ل  العِ 
َما  وِ سِ ف  إىَل نعَ  فَ رِ ص  يَ  أا   أرادَ  إا  فَ  ،ِ راألم  بِ  لُ سِ ر  امل

ُ  دِ والِ  دَ ن  عِ  وُ كَ ُر تع  يعَ  أا   رادَ أَ  وإا   ،ن  سَ حَ فَ  لَ سَ ر  أَ 
ُ  دِ والِ  دَ ن  عِ  وُ كَ ر  أى تعَ رَ فعَ  ،ن  سَ حَ إلي ِو فَ  لِ سَ ر  امل

 لِ سَ ر  امل
 . عاىلإا  شاَء اهللُ تَ  ث  نَ ََي   إلي ِو وملَ  

                                                                                                                      
 .يايد: « م»يف  1
 .إمعاا النظر: « ت»يف  2
 . «ت»سقط  من  3

4
 .شيء: « ز» يف  
ِن ثِ  ُموِجبَ  أَان  َعَلى َواتعنَفُقوا: " يف احلِنِث ( القاضي أبو الوليد)يقول ابن رشد اجلد  5  َعَلي عوِ  انع َعَقعَدت   ِلَما ال ُمَخاَلَفةُ  ُهوَ  احل 

َعلَععوُ  َأالن  َعلَععى َحلَععفَ  َمععا ِفع ععلُ  ِإمنععا َوَذلِععكَ :  ال َيِمععنيُ  بدايععة ا تهععد وهايععة املقتصععد، ..." ) ِفع لِععوِ  َعلَععى َحلَععفَ  َمععا تَعععر كُ  َوِإمنععا ، يَعف 
 (.342ص5ا
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َ   ِ ا ادوِعى الم كِتر ت ِبِساِد أور تـِِعط  ِ ِمسألةث ب ي [ ] 119]   الرك ِرا
ِتران  لم ّداز ِمعرلوِمةز    [ ِما اكر

 ةِ رَ شَ عَ بِ  ةً نَ سَ  حىً ورَ  داراً  لٍ جُ ن رَ رى مِ ك  ذا أَ إِ  لَ جُ الرن  ان أَ  م  لَ ع  اِ  :نُو قال َرِضَي اهلُل عَ 
 ارَ الدّ   وِ حى أَ الرن  ان حى أَ الرن  وِ أَ   ارِ ك الدّ اَ ك  عى مُ ادن فَ  ةُ نَ السن [ ز  39/ ]   ِ مَ رَ صَ ان  فَ  نانريَ دَ 

 يَ ضِ مَي   ا  ل أَ ت  مِ  العامِ  سِ ف  َك يف نعَ عى َذلِ ادن  وِ ِِبا أَ  ع  فِ تَ ن  يعَ  ملَ   ةً دومَ ه  مَ  نِ ي  رَ ه  شَ  العامِ  نَ مِ  َكاَن   
  قولُ يَ فعَ  العامِ  نَ ها مِ ثَ ا واجِ ِبُّ ب رَ لُ ط  يَ فعَ  رٍ هُ ش  أَ  ةُ تن سِ  العامِ  نَ مِ 

ُ
 ةِ تن ن َهِذِه السِّ مِ  َكاَن     : كاَ ك  امل

َ فَ . ةً دومَ ه  مَ  نِ ي  رَ ه  شَ  رٍ هُ ش  أَ 
إالن  وِ ينِ َمَع ميَ  ارُ حى والدّ الرن  بِّ رَ  لُ و  َك قعَ يف َذلِ  لُ و  والقَ  واء  سَ  تااِ لَ َّ س  امل

  رُ َهَذا ااهِ  .ةً نَ يعِّ ِو بعَ ي  َعلَ  رُ اآلخَ  قيمَ يُ  ا  أَ 
ُ
ََ امل َا  ،نِ اكِ السّ  لُ و  قعَ  الَقو لَ  ان أَ  ثيبٍ حَ  نِ والب   ،ةِ َدونَا وإَّنن

 وُ ألنن  الفٍ لَي َس خِبِ  ثيبٍ حَ  اب نِ  المَ كَ   ان إ وَقد  قيلَ  لِ األون  وِ ج  يف الوَ  ثيبٍ حَ  اب نِ  المَ كَ    ُ ي  أَ رَ 
َُدوننَةِ  مِ القاسِ  اب نُ  مَ لن كَ تَ و  ،ةٍ نَ يعن عَ مُ  ري ِ غَ  ةٍ تن لى سِ عَ  مَ لن كَ تَ 

 وَهَذا الَقو لُ  .ةٍ نَ يعن عَ مُ  ةٍ تن لى سِ عَ  يف امل
َعا تَ  ثيبٍ حَ  اب نَ  ألان  ؛حي   صَ  ما يف هِ الفِ تِ اخ   بابِ  ن  مِ  كَ لِ ذَ فَ  ،ةٍ نَ يعن عَ مُ  ري ِ غَ  ّتةٍ لى سِ عَ  مَ لن كَ إَّنن
 فَ  العامِ  رامِ صِ ان   دَ ع  ما بعَ هُ الفعَ تِ َكاَا اخ    إذ   وُ ألنن  نِ كَ السن  ةِ دن مُ  تيفاءِ اس  

ُ
 مِ رِ صَ ن  يعَ  ملَ   :ك يَعُقولُ اَ ك  امل

َا بَ  العامُ  يَعُقوُل  وُ ألنن  العامِ  سِ ف  َكاَا يف نعَ   ذ  إِ  كَ ذلِ وكَ . وقَعو لُ  لُ و  القَ فَ  ،نِ ي  رَ ه  شَ  ةِ دن مُ  ذُ ن  َلُو مُ  يَ قِ وإَّنن
َا اس    رِ لى اآلخَ وعَ  ةُ نَ يعِّ الثعَ  وِ ي  لَ عَ فعَ  ،رٍ هُ ش  ة أَ تن سِ  َبل   ارِ الدّ  بُّ رَ  قولُ ، ويَ رٍ هُ ش  أَ  ةَ عَ بعَ ر  أَ  ي  ُ توفعَ إَّنن
 ا، و هرِ ا وآخِ  ِ ون لى أَ قا عَ فَ ها اتعن نِ ي  عَ بِ  ةً نَ سَ  وإذا َكاَن    .منيُ اليَ 

ُ
ُ  رُ جِ ّ  تَ س  ادنَعى امل

 ك أننُو ملَ  اَ ك  امل
دامِ ها لِ رامِ صِ ان   دَ ع  ىن بعَ ك  السُّ  فِ و  تعَ س  يَ  حى والرن  ارِ الدّ  بِّ رَ  لُ و  نا قعَ ها هُ  لُ و  القَ فَ  ،رَ كَ الذك ذَ  الهِ 
 عَ  بَ جَ ما َقد  وَ هِ رامِ صِ ان  بِ  وُ ألنن 

ُ
 وِ سِ ف  لى نعَ عَ  وُ طَ قِ س  يُ  أا   ريدُ ُهَو يُ و  راءِ الكِ  يعُ ك مجَ اَ ك  لى امل

 ةِ نَ سن ال سِ ف  ما يف نعَ هُ الفعُ تِ َكاَا اخ    إا    ذلكَ ، وكَ منيُ اليَ  رِ لى اآلخَ وعَ  ةُ نَ يعِّ الثعَ  وِ ي  لَ عَ فعَ  واهُ ع  دَ بِ 
 ن  عَ   وُ طَ قِ س  يُ  أا   ريدُ يُ  وَ هُ فعَ  ةِ نَ السن  نَ ضى مِ َما مَ  راءُ َعلي ِو كِ  بَ جَ ها َقد  وَ ن  مِ  مَ رَ صَ َما ان   رامِ صِ ان  ثِ فَ 
َ بعَ  ةُ قَ رِ ف  التعن  قومُ وتَ  وِ سِ ف  نعَ  ُ  ةِ نَ السن  ني 

 ةٍ نَ سَ لى ِفيِو عَ  مَ لن كَ تَ  وُ إنن فَ  1ناعِ الصّ  منيِ ض  تَ  ن  ها مِ ري ِ وغَ  ةِ نَ يعن عَ امل
                                                                                                                      

 ِمعنَ  َهاَلَكعوُ  ادنَععو ا َمعا الصُّعنناعِ  َتض عِمنيُ  َوأَمنعا» : قعال ابعن رشعٍد . باب  يف الفقو أّدى إىل تثاين الفقهاء يف العرأك واألحكعام 1
ُنوَعاتِ  ُفوَعةِ  ال َمص  عَمُنواَ :  يُوُسعفَ  َوأَبُو ، لَيع َلى َأِ   َواب نُ  ، َماِلك   فَعَقالَ  ، َذِلكَ  يف  تَعَلُفوااخ   فَِإنعنُهمُ  ، إِلَي ِهم   ال َمد   َهلَعكَ  َمعا َيض 
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لِ ع  اجلُ  تابِ يف كِ  مَ لن كَ وتَ  ةٍ نَ يعن عَ مُ  ري ِ غَ 
 حي ِ ص  لتن لِ  المُ الكَ َهَذا . كَ َذلِ  ر  بعن دَ تَ فعَ ، ةٍ نَ يعن عَ مُ  ةٍ نَ لى سَ عَ  1

 .وُ ل  من َّ تَ فعَ   رِ بُّ دَ والتن 
 

 [ الرِوقرف  ِمسألةث ب ي [ ] 111]
وَكاَا  ،ب  قِ َ َا عَ  وَ ث  يعَ  وملَ   د  وُممّ  ةُ مَ فاطِ     يَ فعِّ وُ َقد  تعُ  إذ   كَ ن  اهلل عَ  يَ ضِ رَ     فن صَ تَ 

 دِ ث  عَ  بِ قِ عَ  ن  مِ  يَ قِ ثَ فعَ  ،د  ن  وهِ   ةُ يهَ دوب نِ مح  الرن  دُ ث  عَ  م  هُ نع  ا مِ ا وإناثً كورً نوا ذُ بَ  ُُمَمندٍ  سِ ثِّ حَ مُ ل  لِ 
َ  دُ ث  عَ  نِ مح  الرّ 

َ  دِ ث  عَ ولِ  ،وتُ خ  وأُ  كِ لِ امل
َ  دُ ث  عَ و  ،نات  وبَ  نواَ بَ  كِ لِ امل

 دِ ث  عَ  ب نِ  نِ سَ احلَ  اب نُ  وَ هُ  كِ لِ امل
 
َ
  ة  نَ ابع   ال َمذ ُكورِ  نِ مح  الرن  دِ ث  عَ وَكاَا أي ضًا لِ . ال َمذ ُكورُ  نِ مح  الرن  دِ ث  عَ  ب نِ  اياِ العَ  دِ ث  عَ  ب نِ  كِ لِ امل
 ةَ يهَ دب بِ قِ عَ  ن  مِ  يَ قِ بَ و  ،نات  وبَ  نواَ بَ  ننيَ ثَ ل  ولِ  ناتٍ وبَ  ننيَ بَ  كَ رَ وتعَ  يفَِّ وُ تعُ  وَكاَا َ َا اب ن   ،   يَ فعِّ وُ تعُ 

 ر  وعامِ  ،نات  وبَ  نواَ بَ  رٍ عامِ  واتِ وألخَ  نات  وبَ  نواَ بَ  رٍ عامِ ولِ  بٍ ألَ  وات  خَ أَ  وُ ولَ  ،ر  عامِ  ال َمذ ُكوَرةِ 
َ  دِ ث  عَ  ب نِ  اللنوِ  َعث دِ  اب نُ  وَ هُ 

 نواَ بَ  نن و َُ  وات  أخَ  رٍ عامِ  دِ والِ  اهللِ  دِ ث  عَ لِ و  ،ال َمذ ُكورَةِ  ةَ يهَ دب ب نِ  كِ لِ امل
 دٍ ن  هِ   ِ ن  بِ  ااِ مح َ الرن  ةِ مَ أَ  ةُ نَ ِهَي ابع   د  ن  وهِ  ،نات  وبَ  نواَ ا بَ و َ  دٍ ن  هِ  بِ قِ عَ  ن  مِ  يَ قِ بَ و  ،نات  وبَ 

ُ   ِ ن  بِ  ال َمذ ُكورَةِ 
َ  نَ مِ  لُ اخِ الدّ  نِ مَ  كَ ن  عَ  اهللُ  يَ ضِ رَ  نالَ  نيِّ  بعَ  ،دٍ من ُمَُ  سِ ثِّ حَ امل

 ؟َهَذا ذَ و  فعَ  كورينَ ذ  امل
ُّجوراً إا  مَ  الً ضِّ فَ تعَ ا مُ يً ا شافِ يانً بَ  م  هُ نع  مِ  اِ لى اعاِر عَ  س  لِّ وطَ  ؟ م  هُ نع  مِ  دٍ واحِ  لى ُكلِّ نا عَ لَ  م  لِّ وعَ 

 ،ثيسِ ح  التن  تابِ يف كِ   كَ ؤالَ سُ  - اكَ وإيّ  نا اهللُ مِحَ رَ  -  ُ ح  فن صَ تَ : فّجاَب  ؟ شاَء اهلُل تَعَعاىَل 
  ةِ نَ لى ابع  عَ  ثيسوُ َُت   نَ من ضَ ما تَ  ثيسَ َُت   نَ من ضَ َقد  تَ  توُ ي  أَ رَ فعَ  ،تَ ر  شَ والِذك أَ 

ُ
 ةَ مَ فاطِ  سِ ثّ حَ امل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                
عععَمنُ  اَل :  َحِنيَفعععةَ  أَبُعععو َوقَعععالَ .  ِعن عععَدُهم   عععرٍ  ِبغَعععري ِ  َعِمعععلَ  َمعععن   َيض  َعععاصُّ  َواَل  ، َأج  عععَمنُ  ، اع  عععتَعَركُ  َوَيض  رٍ  َعِمعععلَ  َوَمعععن   ، ال ُمش  َّج   . بِععع
عععاِفِعيِّ  عععتَعَركِ  يف  قَععععو اَلاِ  َولِلشن َعععاصُّ .  ال ُمش  ّ ِجرِ  َمن عععاِلِ  يف  يَعع َمعععلُ  النعععِذك ُهعععوَ  ِعن عععَدُهم   َواع  عععَت  يَعن َتِصعععب   ملَ   النعععِذك ُهعععوَ :  َوِقيعععلَ  ، ال ُمس 
َهبُ  َوُهوَ  ، لِلنناسِ  َاصِّ  يف  َماِلكٍ  َمذ  َهبِ  يلُ َوَُت ِصع ، َضعاِمنٍ  َغيع عرُ  ِعن عَدهُ  َوُهعوَ  ، اع  عتَعَركَ  الصنعاِنعَ  أَان  َهعَذا َعلَعى َمالِعكٍ  َمعذ   ال ُمش 
رٍ  َعِمعلَ  َوَسَواء   ، َيض َمنُ  َّج  عرٍ  ِبغَعري ِ  أَو   بِع تُلِعفَ  قَعدِ  َكعااَ  َوِإا   ، َوُعَمعرُ  َعلِعيٌّ  قَعالَ  الصُّعنناعِ  َوبَِتض عِمنيِ  ، َأج   َذلِعكَ  يف  َعلِعيٍّ  َععن   اخ 
 (.5/184بداية ا تهد، )
هو األجعر العذك يّخعذه اإلنسعاا عوضعاً ععن عمعل يقعوم بعو، وال ُيعرا االسعتعمال الفقهعي للكلمعة ععن : عل يف اللغة اجل 1

 (.521ص5هع ، ا5324املصثاح املنري للفيومي ، طثعة بوالذ ، : انظر )معناها اللغوك 
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 م  هِ كورِ ها ذُ ن  ه مِ دِ لَ وَ  رِ لى سااِ مُثن عَ  ةً ين حَ  َكاَن     إا    ال َمذ ُكورَةِ  رٍ ج  ها فَ مِّ لى أُ مُثن عَ  ،1]....[
ه دِ لَ وَ  رِ لى سااِ عَ  سُ ث  حلَ ا  َ جِّ رُ  رٍ ج  فَ  ن  مِ   د  لَ َلُو وَ  ن  كُ يَ  ملَ   إا  فَ  :قَالَ . م  هُ نعَ يع  بعَ  واء  سَ  ،م  هِ وإناثِ 
 ملَ   إا   بِ الواجِ لوا بِ ناسَ َما تَ  م  قاِبِِ ع  أَ   قابِ ع  وأَ  م  قاِبِِ ع  لى أَ عَ  ال َمذ ُكورِ  طِ ر  لى الشن ها عَ ري ِ غَ  ن  مِ 
 جوعِ رُ  لَ ث  ضوا قعَ رَ قَ انع  ها فَ ِسوا د  لَ ها وَ ن  َكاَا َلُو مِ   أو   ةَ مَ فاطِ  رَ يع  غَ  رٍ ج  فَ  ن  مِ  د  لَ وَ  سِ ثِّ حَ مُ ل  لِ  ن  كُ يَ 
ُ  ب نِ  نِ مح  الرن  دِ ث  عَ  بِ قِ عَ  ن  مِ  يَ قِ بَ  أننوُ   َ ي  ََسن  ن  مَ  يعُ ِفيِو مجَ  لَ خُ د  يَ  أا    إلي ِهم   سِ ث  احلَ 

 سِ ثِّ حَ امل
َ  دُ ث  عَ  م  وهُ 

 نِ مح  الرن  دِ ث  عَ  وِ نِ اب   بِ قِ عَ  ن  مِ  يَ قِ أننُو بَ  تَ ر  كَ ذَ  ن  مَ  يعُ و ومجَ ناتُ وبَ   نوهُ وبَ  وُ تُ خ  وأُ  كِ لِ امل
َها فعَ  وُ ثُ سَ نَ  عُ جِ ر  ال يعَ  وُ نن أل ال  وُ ألنن   لُ خُ د  ة َفاَل تَ نَ نها ابع  يَ وبعَ  وُ نَ يع  بعَ  حالَ  ن  وأمنا مَ  ،هاثُ قِ عَ  وَ هُ إلَيع 
َها ةً ثَ س  نِ  عُ جِ ر  يعَ  َها وهُ ثُ سَ نَ  عُ جِ ر  يعَ  ن  مَ  يعُ مجَ  ةَ يهَ دب بِ قِ عَ  ن  مِ  لُ خُ د  يَ ، و إلَيع   وُ وانُ وإخ   ر  عامِ  م  و إلَيع 
إىَل  م  هُ نع  مِ  دٍ واحِ  بُ سَ نَ  عُ جِ ر  ال يعَ  وُ ألنن  نن هُ ناتعُ وال بَ  رٍ عامِ  واتِ خَ و أَ نُ بعَ  لُ خُ د  وال يَ  وُ ناتُ وبَ  نوهُ وبَ 
َها فعَ  وُ ثُ سَ نَ   عُ جِ ر  ال يعَ  ن  ومَ   ةَ يهَ دب  رٍ عامِ  دِ والِ  نِ مح  الرن  دِ ث  عَ  واتُ خَ أَ  لُ خُ د  ها ويَ ثِ قِ عَ  ن  مِ  سَ ي  لَ إَليع 

ُ  ةِ نَ ابع   دن  هِ  ةِ ين رِّ ذُ  ن  مِ   [ز  42/ ]   لُ خُ د  ويَ  نن هُ ناتعُ وال بَ  نن نوهُ بَ   لُ خُ د  وال يَ 
 ةُ نَ ابع   دُ ن  هِ  سِ ثِّ حَ امل

َهَذا الِذك  .اناُتِ بَ  ن  وال مِ  هِ ذِ هِ  دٍ ن  ِّن هِ بَ  ن  مِ  د  حَ أَ  لُ خُ د  وال يَ  ،ال َمذ ُكورَةُ  دٍ ن  هِ   ُ ن  بِ  نِ مح  الرن  دِ ث  عَ 
 يف هَ  والِ ق  األَ   ُّ صَ أَ  وُ نن بِِو ألَ  قولُ أَ 

َ
 ناتِ الثَ  دُ لَ وَ  لَ خُ د  يَ  أا  الَفت وى و  لُ مَ رى العَ جَ  وِ ىن وبِ ع  َذا امل

  رَ كَ النيِت ذَ  ةِ جَ رَ ىَل الدن إِ 
ُ
 فيوِ و  التعن  يلُّ وَ  واهللُ  ،هان  عَ  لَ لوا فيما سجّ خُ د  وال يَ  بِ قِ العَ  نَ مِ  سُ ثِّ حَ امل

 .2[.اِّ ُُمّمُد بُن أمَحَد اب ِن احلَا  ]؛ قَاَلُو وِ تِ مح َ ورَ  وِ تِ ان عِ بِ 
  

 [ ِحال  ِشِ اِدا  الرِعِوام  ِمسألةث ب ي [ ] 116]
: وُ صُّ ا َهَذا نَ مبِ  بَ وجاوَ  احلااِّ  ب نُ  اللنوِ  لَقاِضي أبُو َعث دِ ا قيوُ ها الفَ ن  ُسِئَل عَ  ة  لَ َّ س  مَ 
َ بعَ  ةُ داوَ العَ   ِ تَ ثَ وإذا ثعَ  َ  ني 

َ وبعَ  هُ دَ ن  عِ  هودِ ش  امل َ  لِ جُ الرن  ني 
ها َمَع طامِ يا وحُ ن  الدُّ  ثِ ر  يِو يف حَ َعلَ  قومِ امل

َِ التنح   ُشَهَداءِ  طوطِ لى خُ دوا عَ هِ شَ  ِذينَ الن  الشُُّهودِ  الِ حَ  ن  مِ  أي ضاً  توُ ر  كَ َما ذَ   ةِ لن وقِ  ِثيِس
                                                                                                                      

 .مجلة غري مقروءة 1
 .«م»و« ز»بياض يف نسخيت  2
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 ،ع  فَ د  ه مَ دَ ن  عِ  ن  كُ يَ  م  لَ فعَ  وِ َك ُكلِّ يف َذلِ  بُ جيَِ  ن  ىَل مَ إِ  ذرَ وأع   ،اِبِ  هم  لِ ه  وجَ  طوطِ اعُ بِ  م  هِ تِ فَ رِ ع  مَ 
َ بعَ  ِثيسِ التنح   دِ ق  عَ بِ  يامَ القِ  نااِ يوهِّ  هااِ ج  الوَ  هذااِ فَ   بِوِ  مِ ك  احلُ  الاِ طِ يُعث  و  مِ َذلَك احلاكِ  ك  دَ يَ  ني 
ُقومِ  هُ دَ ن  عِ 

َ
اهلل ِبَشَهاَدِة  وُ قَ فعن لى وَ القاضي األع   دَ ن  عِ  ثيسِ ح  التن  دَ ق  عَ   َ ثِ ت  يعُ  إالن أا   1وِعن َد امل

  نَ مِ  دولٍ عُ 
ُ
 ا  إىَل أَ  ةٍ دالَ لى عَ َكانُوا عَ   م  هُ نعن وأَ  ،ِثيسِ د التنح  ق  عَ  ءادَ هَ شُ  طوطَ خُ  فواَ رِ ع  يعَ  منيَ لِ س  امل

ُ عَ تعَ ويعَ  ،وااتُ مَ   يوِ فِ إلي ِو فَ  رَ ذَ ع  أَ  ن  مَ  دَ ن  َفاَل َيكوُا عِ  وِ َك ُكلِّ يف َذلِ  رُ ذَ ع  ويعُ  ،َلوُ   ةِ يازَ احلِ بِ  هُ دَ ن  عِ  نين
ُ عَ تعَ ويعَ  ،ع  فَ د  مَ  ُ  ي ضاً أَ  هُ دَ ن  عِ  نين

وأمنا َما  بِِو، مِ قااِ ل  لِ  سِ ث  احلَ بِ  مُ احلاكِ  مُ كُ ََي   ذٍ ئِ حينَ َعلي ِو  فَ  سُ ثّ حَ امل
َ  ةِ يازَ حِ  ن  مِ  وُ تَ ر  كَ ذَ 

 ذِ إِ  ،القاامِ  يامِ يف قِ  كَ لِ ذَ لِ  ثريَ ّ  َفاَل تَ  ،مِ القااِ  وِ ج  يف وَ  الكِ ألم  َعلي ِو  لِ  مِ و قُ امل
 وبِاهلِل التعنو فيُو؛ قَاَلُو ُُممنُد ب ُن أمَحَد  ب نِ  ،هاري ِ غَ  الفِ خِبِ  جُ جَ ِفيَها احلُ  عُ طِ قَ نع  ال تعَ  ثاسُ ح  األَ 
 . احلااِّ 

  
َ  الِيم ين  بي ِمقرِطن  الِح   ِمسألةث ب ي [ ] 117]  [ قـِب ول  الشوِ اِدا  بـِعرِد أِدا

 الشُُّهودُ  دَ هِ شَ  ذاإِ  : وُ صُّ ا َهَذا نَ مبِ  بَ وجاوَ  ،وُ ن  ها أي ضًا َرِضَي اهلُل عَ ن  ُسِئَل عَ  مسّلة  
 م  ُتِِ هادَ شَ بِ  نوهُ ين عَ  والَ  سٍ ث  حَ  رُ يع  غَ  وَ الِذك هُ  رِ شَ ا    نَ مِ  سَ ث  اوا احلَ يِّ ميَُ  وملَ   ،اسً ث  حَ  2شرِ يف ا    أان 
 رِ شَ ا    بِ صاحِ لِ  وِّ احلَ  عِ طَ ق  يف مَ  منيُ اليَ  فَ لَ ُُت   ا  أَ  راهُ والِذك أَ  ؛َما ِهيَ  نِ هَ والوَ  فِ ع  ىَل الضُّ إِ 

 لِ ت  يف مِ  اهللُ  مُ هُ مِحَ نا رَ يوخُ فع ََت شُ َهَذا أَ  لِ ت  ومبِِ  ،بِوِ  دَ هِ ا ِمنا شَ ئً ي  ا وال شَ سً ث  ِفيِو حَ  فُ رِ ع  أننُو َما يعَ 
َّلةِ  هِ هذِ  َس 

ُد ب ُن احلااِّ وبِاهلِل التعنو فيُو ؛ قَاَلُو ُمَُ  ،امل  .من
   

 
 

                                                                                                                      
 . «م»ن عقلة املقدم والتصويب م: « ز»يف  1
إبراهيم مصعطفى " )وقذره وسخو أك جلشره فيو يستقى ال حوضا شر : " عّرف صاحُب املعجم الوسيط ا شر فقال 2

 (.5/524وآخروا، املعجم الوسيط ، دار الدعوة، ُتقيو ةمع اللغة العربية، 
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 [ ِجارِا  ح ك م  الاوِمان  بي ِمال  الت  ِمسألةث ب ي [ ] 119]
َهاو ] 1وُ ن  ها َرِضَي اهلُل عَ ن  ُسِئَل عَ  ة  ّلَ س  مَ   رُ م  ذا َكاَا األَ إِ  : وُ ا َهَذا نصُّ مبِ  2[َأَجاَب َعنع 

 ومل اةُ كَ الان  وُ لَ ّكُ تَ  أا   ةَ فَ بِِو خماَ  ةِ ارَ جَ والتِّ  املالِ  ةَ يَ مِ ن  تعَ  يُّ صِ َهَذا الوَ  بَ لَ وطَ  ، َ ف  صَ لى َما وَ عَ 
ٍ بعَ  رٍ رَ بِِو يف غَ  ر  اطِ ُيَُ  اِل إ 3[تَعَوجنوَ ]النيِت  ةَ دَ ل  ثعَ ال   يَ ي  َحَتن َيُ  نيِّ

َ
َها َما ذَ بامل  ااَ مَ َفاَل ضَ  ،تُ ر  كَ لَيع 

 .ااِّ احل   ُُممنُد ب ُن أمَحَد  ب نِ ، قَاَلُو َعلي ِو وباهلِل التعنو فيوُ 
 

ِيازِا  األمرِ م  ِمسألةث ب ي [ ] 114]   [ ح 
ال  : وُ صُّ ا َهَذا نَ مبِ  بَ وجاوَ  دٍ ش  رُ  ب نُ  ليدِ لَقاِضي أبُو الوَ ا قيوُ فَ ها الن  ُسِئَل عَ  : ة  لَ َّ س  مَ 

اَلكِ  ةُ يازَ حِ   ُّ صِ تَ  ُ  ثيسِ ح  التن  تابِ يف كِ  ال َمذ ُكورَةِ  األم 
ِفيِو  ةٍ دودَ ح  مبَِ  لَي َس    َهَذا إذ   ذَ و  فعَ  خِ سَ تَ ن  امل

 مِ احلاكِ نع َفاِذ إىَل إ ثيلَ َفاَل سَ ، تَ ر  كَ وا َكَما ذَ َقد  بادُ  ذ  إِ فَ  ،لِ األص   ءِ داهَ شُ  ري ِ غَ بِ  ةٍ صوفَ و  وال مَ 
؛ قَالَُو اهلِل التعنو فيوُ بِ ، و هان  عَ   َ ل  َّ النيِت سَ  صولِ الفُ  رِ سااِ  ن  عَ  وابِ اجلَ  نِ ِّن عَ غ  َوَهَذا يعُ  ،ثيسِ ح  التن بِ 

 .دٍ ش  ُُممنُد ب ُن رُ 
  

ٍرت   بِ ِمسألةث ب ي [ ] 121]  [ التوِحل    م موا ن   ِب ِوا
ُ  نَ مِ  راءِ ح  الصن  لَ ه  أَ  ان أَ  كَ وذلِ 

 م  وا ِِ م  يف أَ  ضٍ ع  لى بعَ عَ   م  هُ ضُ ع  بعَ  ريُ غِ َكاَا يَ   طنيَ رابِ امل
 لُ اإلبِ  كَ ل  تِ     ثَ هَ وذَ  دادِ األج   نِ وعَ  اآلباءِ  نِ عَ  ناءُ ها األب  ثَ وارَ وتَ     ناجتََ تَ فعَ  ،لُ ها اإلبِ رُ تعَ ك  وأَ 
ِهَي  ن  ها مَ لِ س  نَ  ن  دى مِ ه  أَ  إا   فَ ي  كَ و  ،4هان  مِ  لَ لن حَ تَ يعَ  بَِيِدِه أا  ِهَي  ن  مَ  ريدُ ا ويُ سوِبُ نُ     يَ قِ وبَ 

ُ   ِ ي  بعَ  ن  َعليها مِ  تيبَ ها مُثن يُ لَ ثعَ ق  يعَ  َلُو أا   ل  هَ  ؟ منيَ لِ املس   مريِ ألَ  ئاً ي  بَِيِدِه شَ 
؟ ال  أم   منيَ لِ س  امل

                                                                                                                      
َااِّ : «ر»يف  1  .َأَجاَب َعنع َها  أَبُو َعث ِد اللنِو ب ُن احل 
 .َوجاوَب عنها: « ز»، ويف «ر»زيادة من  2
 . «م»و« ر»، والتكملة من «ز»بياض يف  3
 . «م»منُو منها، والتصويب من : « ز»يف  4
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ها ن  مِ  لُ لن حَ تَ يَ فعَ  ء  ي  ها شَ ن  بَِيِدِه مِ  يَ قِ بَ  ن  ا مَ أمّ  :احلااِّ  اللنو ب نُ  لَقاِضي أبُو َعث دِ ا قيوُ ّجاَب الفَ فَ 
ُ  أمريِ  لُ ك  وأمنا أَ  .اباِبِ ر  أَ  ن  ة عَ قَ دَ ِبَذِلَك الصن  وبَ ها وينُ تِ قيمَ بِ  دنذَ صَ تَ يعَ  ا  َّ بِ 

 و  ها أَ ن  مِ  منيَ لِ س  امل
 منيَ لِ س  مُ ل  َعليها لِ  تيبُ ويُ  ،منيَ لِ س  مُ ل  ها لِ لُ ثعَ ق  يعَ ننُو كِ لوَ ، و َفالَ مالِ  ن  َعليها مِ  تيبُ ويُ  وِ سِ ف  نعَ ا لِ ثو ُ قَ 
ِفيِو  ل  ِِبَا هَ  كَ نُ ّ  شَ فَ  ها وإالّ ثُ صاحِ  جاءَ  ا  إِ فَ  ،ها سنةً فَ رن عَ  1ةِ قطَ اللُّ  ديثُ وحَ ، م  ما ِِ   ِ ي  بعَ  ن  مِ 
فَإَذا  ،هالَ كُ ّ  يَ  ذك ِهَي بَِيِدِه أا  لن لِ  ان أَ  -لِ اإلبِ  هِ هذِ  بابُ أر   أك  -ا باِبُ ر  أَ  عَ طَ قَ أننُو إذا انع   ليل  دَ 
بِوِ  اللُ د  تِ س  اال فُ عُ ض  يَ . هاتَ قيمَ  رمَ غَ  وُ ثُ وارِ  و  ها أَ ثُ صاحِ  جاءَ 

 بُ ص  ها الغَ لُ ص  أَ  لَ َهِذِه اإلبِ  ألان  2
إالن  ئٍ رِ ام   َمالُ  لُّ ال َيَِ » :قَالَ  (ص)ألنُّو  م  هُ نع  ِِبَا عَ  دنذَ صَ تَ  ، عواطَ قَ ا وانع  باِبُ أر   د  يوجَ  فَإَذا ملَ  
 ن  كُ يَ  ملَ   ةُ قطَ واللُّ ، هالَ كُ ّ  يَ  ا  َّ بِ  طُّ قَ  م  هُ سُ فُ نع  أَ  ب  طِ تَ  وملَ   3«ِمن ُو  سٍ ف  نعَ   [ز  45/ ]  يبِ طِ  ن  عَ 
َا اللُّ  ،وديثِ احلَ بِ     صن ها وخُ ثِ صاحِ  سِ ف  نعَ  طيبِ  ري ِ غَ  ن  ها عَ لُ أص    والِ م  يف األَ  ل  ص  أَ  ةُ قطَ إَّنن
 
َ
 .ي وِ َعلَ  ف  وقِ  وُ َهَذا ُكلن  ر  بعن دَ تَ فعَ  ص ِل،األ هوالتِ ج  امل
 

ألةث بيمِ [ ]121]  [ ا، ؤِ ل  ؤر ل   أ  ب  ور بي جِ  دِ جِ وِ وتـا، بِـ ك ح  رِ تِـ اشر  ن  ِمسر
  دَ جَ وَ فعَ  وُ ثاعَ ا فَ حوتً  إذا صادَ : ُو ن  قَاَل َرِضَي اهلُل عَ 

ُ
 َكاَن     إا  فَ  ةً ؤَ لُ ؤ  لُ  وِ فِ و  يف جَ  تاعُ ث  امل

وال   عِ ثااِ ل  لِ  ها ولَي َس   فُ رِّ عَ ويعُ  ةِ قطَ اللُّ َفِهَي كَ  ةً قوبَ ت  مَ  كواَ تَ  ا  أ لَ ت  مِ     كَ لِّ أنعنَها مُ  4 ُّ صِ يَ ِمنا 
ُتواَ يعُ  يوخُ وَكاَا الشُّ  ،5ك  لن مَ تَ تعُ  لى أنعنَها ملَ  عَ  ليل  َفِهَي دَ  ةً قوبَ ت  مَ  ن  كُ تَ  ملَ   وإا   ،كاَ ش  مُ ل  لِ  يف  6ف 

ِفيَها   دُ جِ يَ فعَ  لُ جُ لرن ايها اَ ش  يَ  ارِ الدّ كَ   تاعِ ث  مُ ل  راها لِ يَ  ن  مَ  م  هُ نع  ومِ  ،عِ ثااِ ل  راها لِ يَ  ن  مَ  مِ هُ نع  مِ فَ  ،َذلكَ 

                                                                                                                      
نايو محاَد، معجم املصطلحات االقتصعادية يف : انظر. )املاُل الضااُع من ربِّو يلتِقطُو غريُهُ : الّلَقَطُة يف االصطالِح الفقهي 1

 (.231لغة الفقهاء، ص 
 .منو: « ز»يف   2
 (.283، ص3ا)انظر احلديث يف فت  الثارك  3
 . «م»و« ر»والتصويب من  تص ،: « ز»يف  4
 .«ر»متلك، والتصويب من : « ز»يف  5
 .«ر»والتصويب من . ُيتلفوا: « ز»يف  6
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َ بعَ   الفُ تِ فيها االخ  فَ  ،ااً نع  كَ    َكاَا َهَذا احلوتُ   و  لَ  ر  ظُ ان  و : قَاَل  ،كٍ مالِ  حابِ ص  أَ  ني 
ُ
 ن  ى مِ اَ ش  امل

 ان أَ  لُ مِ تَ ح  يَ فعَ  ،قوبٍ ت  مَ  رَ يع  غَ  ا أو  قوبً ت  مَ  طَ قُ س  يَ  إالن أا   ؤُ لُ ؤ  ال َيكوُا اللُّ  ثُ ي  وحَ  رِ ه  النعن  حيتااِ 
َ بعَ  ِفيِو الَقو لُ  عُ ون نعَ تعَ يَ فعَ  رِ ه  إىَل النعن  رِ ح  الثَ  نَ و مِ سوقَ يَ  أا   لُ مِ تَ وََي   ،ةِ قطَ اللُّ كَ   وُ وأنن  واء  َك سَ َذلِ  أا   ني 

أو  غرَي متقوب قوباً ت  َيكوَا مَ 
 وَ هُ ر ُس فعَ لوَ ا وِ نِ ط  يف بَ  دُ يوجَ فَ  2ىاَ ش  يُ  ةُ رَ قَ أو الثعَ  رُ و  أمنا التعن و . 1

ءٍ ا  جُ ألننُو ك حالٍ  لى ُكلِّ عَ  تاعِ ث  مُ ل  لِ 
 .هُ ر  بعن دَ تَ فعَ  ،وِ مِ حلَ   ن  مِ  3

 

ب أ  ِمسألةث ب  [ ] 122] ٍِيرر     رن  ِصاح   يِمنر ِأِخِش ِشيرئا، م نر 
ش  ؟  ، ِه ر يـِغرِرم  اآلخ  َِ ض رٌّ ِأور تـِِلفث  [بِأِصاِب الشوير

اِا الرن ]  ِم اللنِو الرنمح   ر  ه  اَا َلُو صِ ك لٍ جُ يف رَ  كَ ن  عَ  اهللُ  يَ ضِ رَ  5وابُ اجلَ ، 4[حيمِ ِبس 
عريَ تَ س  يَ لِ  وِ تِ يَ ر  شى إىَل قعَ مَ 

 ارِ الدّ  بابِ  دَ ن  عِ  ةَ مارَ احلِ  دَ جَ ووَ  هُ د  جيَِ  م  لَ َلُو فعَ  كاَن     ةً ارَ ِمن ُو مِح  6
َ ها وبعَ نَ يع  بعَ  ةٍ يَ ر  ها إىَل قعَ ثَ كِ وَر  هِ رِ ه  صِ   ةَ جَ و  ِفيَها زَ  رَ شاوَ  أا   دَ ع  ها بعَ ذَ خَ َّ فَ  ها ن  مِ  اليِت أخذَ  ةِ يَ ر  القَ  ني 
 مِ و  ها يف اليعَ لَ سَ ر  وأَ  وِ تِ لَ يع  ولَ  وِ مِ و  ها يف يعَ كَ سَ م  َّ فَ ، ت  رَ خِّ َقد  سُ  ة  دعَ جَ  7ة  ون لُ وِهَي فعَ  يالٍ م  أَ  ةُ الثَ ثَ 
ها يف ثُ احِ صَ ها وَ ثِ احِ صَ  ا إىَل دارِ صو ِ وُ  دَ ع  بعَ     ثَ طِ عَ فعَ  ة  ريضَ َوِهَي مَ  هِ رِ ه  اين َمَع أخي صِ التّ 
ِذك الن  ها يف احلنيِ ضِ رَ لى مَ عَ  عَ لَ ها أننُو اطن ذَ خَ ِذك أَ الن  مُ عُ ا  يعَ و  َلُو، مَ ل  عِ  الَ  ب  غااِ  وِ َك ُكلِّ َذلِ 
 ةً حيحَ صَ  َكاَن     وُ تَ دابعن  أان  مَ عَ ها وزَ ضَ رَ مَ  رَ كَ ن  أَ  وِ غيثِ مَ  ن  ها مِ ثُ احِ صَ  مَ دِ ا قَ مّ لَ ها ِفيِو فعَ ذَ خَ أَ 

                                                                                                                      
 .مت قوباً أم  ال: « ر»يف  1
 .تشاى: « ر»يف  2
 .على كل حاٍل ُجاء  : « ز»يف  3
 .«م»زيادة من  4
 .قال بل اجلواب: « ز» يف 5
 .يستعري: « ز»يف  6
، وهو املهُر الّصغري، وقيل هو العظيم من أوالِد ذوات احلافر  7  (. 512 ص 1ا " فال: "اللساا، مادة)الَفُلونُة أنتى الَفُلوِّ
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 ةِ ثالثَ  ن  مِ  ةً دن مُ   بَ لَ طمل  َهَذا اَ  كَ رَ تعَ  أا   دَ ع  بعَ   وِ تِ ابن دَ  مِ إىَل غر   اعَ ودَ  ،ةً حيحَ ه صَ ارِ دَ  ن  مِ  ت  ذَ خِ وأُ 
ب  لِ اطَ يُ  ومل   امٍ وَ ع  أَ 

نَعُهما ِفيِو خِ  عَ وقَ  رٍ م  ألِبِو إالن  هُ رَ ه  صِ  1 يف َهَذا مُّجوراً  ابِ وَ جل َ اا بِ نَ تِ أف  ، ام  صَ بَعيع 
ُذ خِ آ نُ مَ ض  يَ وَ  ،وِ قّ حَ  بُ لَ َلُو طَ  : ااِ القطّ  ب نِ  رَ مَ أبُو عُ  اَب الفقيوُ فّجَ  ؟ تَعَعاىَل إا  شاَء اهلُل 

 .ُُممنُد ب ُن أمَحدَ ؛ قَاَلُو إا  شاَء اهلل ةِ ابّ الدن  ةَ يمَ قِ  ةِ ابن الدن 
  

 [ التـوورك ي   ل لرِغائ ب  ِمسألةث ب ي [ ] 123]
ُد ب نُ  ُمَُ ث ِد اهللِ لَقاِضي أبُو عَ ا قيوُ قَاَل الفَ    بِ غااِ ل  لِ  قامُ رى أننُو يُ يَ  غُ ثَ ص  أَ :  احلااِّ  من

ىجَ ر  تعُ َفاَل  بُ الغااِ  وُ مَ دن قَ  كيلٍ َو كَ   كيلَ َهَذا الَو  ان أَ  غَ ثَ ص  أَ  بِ هَ ذ  لى مَ نا عَ ر  دن قَ  ا  إِ فَ  كيل  َو 
 بِ غااِ ل  لِ  2

ة  جار  مُ  ةُ جن احلُ فَ  بِ الغااِ  كيلِ َو أننُو لَي َس كَ ر نَا دن قَ  ا  وإِ  ة  جن حُ 
ءٍ  كِّ ألَ  قيلَ  إا  فَ  ،بِ غااِ ل  لِ  3 َشي 

4 
َ َيكوُا إالن بعَ اَل  صامَ اعِ  ألان :  قالُ يُ فعَ  ةُ جن جى َلُو احلُ ر  تعُ  حنيَ  بِ غااِ لل   كيلَ و  َهَذا التعن  لَ عَ جَ   ني 
ِييدَ ] كيلُ  الَو ىّل وَ تعَ يَ فعَ  بِ غااِ ل  لِ  ة  عَ فِ ن  ا ِفيِو مَ مبِ  رُّ قِ َقد  يُ  بِ الغااِ  بَ طالِ  ألان و  ،لوبٍ ط  ومَ  بٍ طالِ   5[تَعق 
ِييدَ ]  قالُ يُ ، و كيل  َلُو َو  امَ قيُ  ا  رى أَ ال يَ  مِ القاسِ  نُ اب  ، و َذلكَ  وَ ثَ ش  وما أَ  بِ غااِ ل  َك لِ َذلِ  5[تَعق 
 لَ ت  مِ  ،ي وِ إلَ  بَ تِ كُ   بُ لى َما جيَِ عَ  وُ كُ ل  ومِ  وُ مالُ  بِ غااِ ل  اليِت لِ  ارَ الدّ  ان أَ   َ ثَ ثع  فَإَذا أَ  ،   ثِ ث  أَ  بِ الِ للطّ 

  َويَعع ِذُر   ُ ثُ ت  يعَ ا القاضي إىَل قاضيها مبِ  بَ تُ ك  يَ فعَ  ةَ طَ س  قُ رَ سَ بِ  أا  َيكواَ 
َ
 توبُ ك  إلي ِو القاضي امل

بِِو َعلي وِ  دَ هِ َما شَ  قطَ أس   إا  فَ ، ي وِ إلَ 
إىَل القاضي الِذك   هِ جياِ ع  بِتعَ  بَ تَ ه وكَ اَ جّ إالن عَ وَ  طَ قَ سَ  6

 عيدٍ بَ  دٍ لَ ثعَ َكاَا بِ   وإا   ،َعلي وِ  يِّ ضِ ق  مَ ل  َك لِ َذلِ  دَ ع  بعَ  ةَ جن وال حُ  ارِ الدّ بِ  بِ الِ لطّ ضى لِ وقَ  ،إلي وِ  بَ تَ كَ 

                                                                                                                      
 .يطلب: يف األصل  1
 .يرجى: « ز»يف  2
 .مرجات: « ز»يف  3
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 أا   بُ الواجِ فَ  ،امَ ههِ ث  وشِ  ةِ ين رِ دَ ن  كَ واإلس   رَ ص  مِ كَ   هِ دِ ع  ثعُ لِ  األصولِ  قابِ ى َعلي ِو ِفيِو يف رِ ضَ ق  يعُ 
 ن  ها عَ جَ رَ خ  وأَ  ارِ الدّ بِ  مُ احلاكِ  ضى َلوُ قَ  بُ لى َما جيَِ عَ  وُ تَ ثَ ثع  فَإَذا أَ  ارِ لدّ لِ  وُ كَ ل  مِ  بُ الِ الطّ   َ ثِ ت  يعُ 
[ وهو]، مِ القاسِ  ب نِ ا بُ هَ ذ  َهَذا مَ ) .1ةَ جن احلُ َّ لُو جَ ر  وأَ  ،كيالً َلُو َو  م  قِ يُ  وملَ   بِ الغااِ  كِ ل  مِ 
 ن  نا مِ ر  سن ا  فَ م وِ لى حَن  عَ  كيالً َلُو َو  قيمُ يُ  غَ ثَ ص  أَ  بِ هَ ذ  لى مَ عَ ، و 2(بَ هَ ش  أَ  بِ هَ ذ  مَ  الفُ خِ 
رَاءِ اله بِ دُ يِّ وسَ  لُ ت  َعلي ِو القَ   َ ثَ إذا ثعَ  دُ ث  والعَ : وُ قَعو لُ  لُ مِ تَ ََي  و  ،هثوذ  مَ  ّصح 

إىَل   رُ ذَ ع  ر يعُ صَ مبِِ  و  أَ  3
 . مَ دِ إذا قَ  ة  جن َلُو حُ  وَ ث  تعَ  ملَ   هِ دِ يِّ سَ  دِ ع  ثعُ لِ  لَ تَ قعَ  إا   وُ َعلي ِو ألنن  مُ كَ َُي    ذٍ ئِ حينَ و  ،هِ دِ يِّ سَ 

 

 [ ك ي    ِ ا بـِع ِدت  الرغِيرِبة  التـوور ِمسألةث ب ي [ ] 129]
ُتِلَف و  : اب ن القاسم قالَ فَ ؟  كيالً َو  بِ غااِ ل  القاضي لِ  قيمُ يُ  ل  هَ  ةُ ثَ ي  الغَ  تِ دَ عُ إذا بعَ اخ 
 كيل  ما َو  َُ  امُ قَ يعُ :  غُ ثَ ص  قاَل أَ و  ،كيالً َو  4َ َُما قيمُ ما القاضي وال يُ  َُ  رُ ظُ ن  يعَ  غريُ والصن   بُ الغااِ 
 6بِ ثَ سَ لِ القاضي  غُ لُ ثع  ما ال يعَ  ثِ ح  والثَ  فِ ش  الكَ  نَ مِ  غُ لُ ثع  يعَ  كيلَ الَو  ألان  نَيُ بع  أَ  5ا، وَهذَ موا  ّ  مَ 
وى ع  َهَذا يف الدن ، و كيلِ الَو  نِ ىن عَ غ  تعَ الس   ثِ ح  الثَ وَ  فِ ش  الكَ إىل  يالقاضِ  7ُوّجوَ وَلو  ، وغالِ تِ اش
 بَ صَ غ  يعُ  ا  إالن أَ  بِ الغااِ  نَ مِ  ةٍ كالَ َو إالن بِ   ُّ صِ َلُو َفاَل تَ   [ز  42/ ] وى ع  وأمنا الدن  ،بِ لى الغااِ عَ 

َعلي ِو  8كَ دِّ تُععُ أننُو  مُ لَ ع  يعَ  اليت ُمورِ األ نَ َك مِ َذلِ  وَ ثَ ش  وما أَ  د  ث  َلُو عَ  وَ بَ ّ  يَ  و  أَ  ،وِ تِ ثَ ي  يف غَ  ء  ي  َلُو شَ 

                                                                                                                      
 . «ر»أرجّ احلجة لو، والتصويب من : « ز»يف  1
 . «ر»سقط  من  2
 . «ر»بالسحراء، والتصويب من : « ز»يف  3
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 . «ر»وهو، والتصويب من : « ز»يف  5
 .لسثب: « ز»يف  6
 
  .دوج: « ز»يف 7
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 رَ فَ السن  رادَ أَ  ن  لى مَ عَ  و  أَ  هُ رُ ق  شى فعَ ُُي   ن  لى مَ عَ  ن  ي  َكاَا َلُو دَ   إا  و . ةٍ ن  َغري ِ وكالَ ظر َلُو مِ ين  ِفيَها فَ 
 .وِ لِّ َك كُ َلُو يف َذلِ  نظرَ  ،هُ سادُ شى فَ ُُي   عام  َلُو طَ  أو   ،عيدٍ بَ  عٍ ضِ و  إىَل مَ 

 

ِمت أ  ِمسألةث ب ي [ ] 121]  [ بـِيرن  ِما يـِتِـِعشور  ق سر
ُد ب نُ    كاءِ َر الشُّ  دُ حَ أَ ى عَ ادن إذا :  مُ سِ قَ نع  ال يعَ  ما : احلااِّ  قَاَل القاضي أبُو عث ِد اهلِل ُُممن

ُعو  ن  مَ ا َكاَا لِ ا من نً َثََ  غَ لَ فَإَذا بعَ  ،ي وِ َعلَ  م  هُ رُ سااِ  ربَ ج  أُ  إىَل الثَعي عِ  َولَي َس  ،ِبَذِلكَ  أَخَذهُ  إىَل الثَعي عِ َيد 
 .عِ ي  إىَل الثعَ ا عَ ن دَ مَ َذلَك لِ 

 
 [ِبائ ع ينِ الشوِ اِدا  ب ال ـ ِقة  ل لر ِمسألةث ب ي [ ] 126] 

 لٍ جُ رَ  ن  عَ  قولُ ويَ  رِ قَ الثعَ  وسوذِ  وابِّ الدن  يف سوذِ  فُ قِ يَ  1[يف الرجُّلِ ] يتف  يعُ  رٍ َكاَا أبُو شاكِ 
 .وُ امُ يل  وَ  3مااِ الضن َك كَ َذلِ  إان  ؛ثقة   وفإنّ  2َعاِمُلوهُ  :رٍ و  ثعَ  أو   ةٍ دابن  ياعَ تِ اب   ريدُ يُ 

 

َ  م نر ِأِحد  ِمسألةث ب ي [ ] 527]  [ الرِورِقِة   الش ِرا
 و : اللنو قَاَل القاضي أبُو َعث دِ 

ُ
َلُو  ن  ِمن  َكاَا الثَعي عُ   واء  سَ فَ  ،ةثَ أَحِد الَورَ  ن  مِ  واَ اَ ش  أمنا امل

لَي َس َلُو  ن  َكاَا ِمن   و  أَ  اتِ دّ اجلَ  وِ أَ  مِّ لألُ  ةِ وَ اإلخ   وِ أَ  مِّ ألُ لِ  اتِ وَ خَ األَ  وِ أَ  جاتِ و  الان كَ   ىً مّ سَ مُ  ض  ر  فعَ 
  م  هُ نعن أَ  ،مِ القاسِ  اب نِ  دَ ن  عِ فَ  ،وِ تِ صن حِ  اعِ مِج  ن  مِ  م  هُ دُ حَ أَ  ثيعُ يَ  وِ قااِ الشن  ةِ وَ ل اإلخ  ت  مِ  ىً مّ سَ مُ  ض  ر  فعَ 

                                                                                                                      
 . «م»زيادة من  1
 .كلمة غري واضحة الرسم يف كل النسخ، ولعلن الصواب ما أثثتناه 2
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 ،عِ لثااِ ِهم اريكشَ  ةُ صن حِ  َعلي ِهم      لَ خَ دَ  ت  رَ تعَ اليِت اش   ةِ ماعَ اجلَ  نَ مِ  د  فَإَذا بَاَع واحِ  ،ةِ ثَ صَ العَ كَ 
  ةِ ثَ رَ وَ  يعُ مجَ و 

َ
 أان  بَ هَ ش  أَ  دَ ن  وعِ ، ةِ العصثَ  نَ مِ  د  إذا بَاَع واحِ  هامِ السِّ  لِ ه  َمَع أَ  1ةِ ثَ صَ العَ كَ    ِ يِّ امل

 لِ ه  َّ كَ   م  هُ فعَ  م  هُ نع  مِ  د  بَاَع واحِ  إا  فَ  ،د  واحِ  م  ه  سَ  هامِ السِّ  لِ ه  َّ كَ   2[  ]ت  رَ تعَ اليِت اش   ةَ ماعَ اجلَ 
 ةِ عَ ف  الشُّ  ركاءِ شُ  يعِ مجَ  ةُ ين قِ وبَ  م  هُ تعُ ين قِ بَ  مَ لن سَ  فإا  ، ةِ ثَ رَ الوَ  ةِ ين قِ بَ  دواَ  م  هُ نعَ يع  فيما بعَ  عواَ شافَ تَ يعَ  مٍ ه  سَ 
 رُ سااِ  ةَ عَ ف  الشُّ  مُ لِّ سَ يُ ا فعَ هَ تعَ صن حِ  لٍ جُ رَ  ن  مِ  نن هُ نع  مِ  ة  دَ واحِ  ثيعُ تَ فعَ  عَ بَ الرُّ  نَ ث  رِ يَ  جاتِ و  الان  لُ ت  مِ 
 لِ ه  َّ سوا بِ ي  لَ  الِذينَ  كاءِ َر الشُّ  دُ حَ َك أَ بَاَع َذلِ  مُثن  ،كورٍ ذُ  ةِ الثَ و ثَ نُ بعَ  م  وهُ  ةِ ثَ رَ الوَ  رُ وسااِ  جاتِ و  الان 
 اَ و  حاصَ تَ يعَ  ةِ ثَ رَ الوَ  رِ ة َمَع سااِ عَ ف  الشُّ  الانو َجةِ  صيبِ ك نَ اَ ش  مُ لِ فَ  ،ننيَ الثَ  دُ حَ ُهَو أَ و  دٍ واحِ  مٍ ه  سَ 

 نَ مِ  ة  دَ واحِ     َلو  باعَ ،  و ةَ عَ ف  الشُّ  ةِ ثَ رَ الوَ  ةُ ين قِ َلُو بَ  مَ لن ِمن ُو ِمنا سَ  عِ الثااِ  لن ُمََ  لن حَ  وُ ِفيِو ألنن 
 نن هُ عَ مَ  لُ خُ د  يَ :  قيلَ و  ،مٍ ه  سَ  لُ ه  أَ  نن هُ ألنعن  ،ون حَ أَ  نن هُ نع  مِ  يَ قِ بَ  ن  َك َلَكاَا مَ َذلِ  دَ ع  بعَ  جاتِ و  الان 
تَعَرى مِ  نِ مَ   .نن داهُ إح   ن  اش 

  
ي  السوف يأ  ِمسألةث ب ي [ ] 129]  [ ف يأ  بي ابرن  السو  33ِنِظر  ِوص 
 داً لَ وَ  فيوُ السن  دَ لَ وَ فعَ  ،فيوٍ لى سَ ا عَ ي  صِ إذا َكاَا وَ  لِ جُ اهلل يف الرن  مُ هُ مِحَ رَ  يوخُ الشُّ  فَ لَ تعَ اخ  

 القاضي ُُمَمندُ  بَ هَ ذَ فَ  ؟ال  أم   بيوِ لى أَ عَ  رُ ظُ ن  َكَما يعَ   فيوِ السن  لى اب نِ عَ  رَ ظُ ن  يعَ  ا  موصي أَ ل  لِ  ل  هَ 
ننُو إ َك وقاالَ يف َذلِ   ااِ طّ القَ  نُ واب   ابٍ تّ عَ  اب نُ  وُ فَ وخالَ  ،َعلي وِ  رُ ظُ ن  ننُو ال يعَ إىَل أ بٍ زر   ب نِ يَثقى  ب نِ 
 .كَ ذلِ نا بِ دَ ن  عِ  ضاءُ القَ و :  قاالَ  ،بيوِ لى أَ عَ  رُ ظُ ن  ي ِو َكَما يعَ َعلَ  رُ ظُ ن  يعَ 

  
ق وف  عليرأ  [ ] 124] م  الرِوقرف   ِ ا انرقِطِن ِنسر   الرمور  [ح كر

                                                                                                                      
 .كالعصية: « ز»يف  1
 .بياض بقدر كلمة 2
إسععراُف املععاِل وتضععييُعو وإت الفُععو علععى : قهععي اعِّفععة والّسععخافة، ويف االصععطالح الف: السععفيوُ  مععن الّسععفِو ، وهععو يف اللغععة  3

 (.514معجم املصطلحات االقتصادية يف لغة الفقهاء ، ص . )ِخالِف ُمقتضى العقِل أو الّشرعِ 



  

 

- 147 - 

 هِ دِ لَ لى وَ ا عَ دارً  سَ ثن حَ  ن  فيمَ  م  كُ ن  اهلل عَ  يَ ضِ رَ  وابُ اجلَ ، حيمِ الرن  نِ مح  الرن  اهلل مِ س  بِ 
إىَل  سُ ث  احلَ  عَ جَ ضوا رَ رَ قَ فَإَذا انع   ،1وِ قابِ ع  أَ  قابِ وأع   وِ قابِ ع  لى أَ عَ َيكوُا وَ  رٍ كَ ذَ  دٍ لَ وَ  لى ُكلِّ وعَ 
  ناتِ بَ 

ُ
خي أَ  الدِ إىَل أو   سُ ث  احلَ  عَ جَ ضوا رَ رَ قَ فَإَذا انع   ،نن قاِبِِ ع  أَ  قابِ وأع   نن قاِبِِ ع  وإىل أَ  سِ ثِّ حَ امل
 
ُ
ُ  الدِ و  أَ  ن  مِ  او املذكورُ  فانقرضَ  ،وِ قابِ ع  أَ  قابِ وأع   2وِ قابِ ع  وأَ  سِ ثِّ حَ امل

 ،ب  قِ عَ  م   َُ  وَ ث  يعَ  وملَ   سِ ثِّ حَ امل
  ةِ نَ إىَل ابع   سُ ث  احلَ  عَ جَ رَ فعَ 

ُ
 ،   يَ فعِّ وُ ا مُثن تعُ ياُتَ بِِو حَ  ت  دَ رَ فَ انع  فَ  ،هارُ يع  غَ  وِ ثِ قِ عَ  ن  مِ  وَ ث  يعَ  وملَ   ،سِ ثِّ حَ امل

 وقامَ  ،سِ ث  يف احلَ  خولَ وا الدُّ رادُ َّ فَ  ،دٍ لَ وَ  ن  ال مِ   ةٍ نَ ابع   نِ مِ  ةً دَ فَ حَ     فَ لن ها وخَ مِّ و عَ نُ ها بعَ ثَ رِ ووَ 
َُحثِّسِ خي أَ  الدُ و  أَ 

  وُ طَ رَ ا شَ َكمَ   سِ ث  احلَ بِ  وُّ حَ أَ  نُ حَن    :واقالُ فَ  -َ َا ثواَ الوارِ  مُ وهُ - امل
ُ
 دَ ن  عِ  سُ ثِّ حَ امل

َر   ةُ دَ فَ َكاَا حَ   وإا   سُ ث  احلَ  عُ جِ ر  يعَ  ن  إىَل مَ  وابُ اجلَ فَ ، وِ ثِ قِ عَ  طاعِ قِ ان  
 أم   ؟ ا َ َاثً قِ ها عَ تِ نَ ابع   نِ مِ  ةِ أَ امل

  قيوُ جاَب الفَ َّ فَ ؟ إا  شاَء اهلُل  وزُ ال جتَ 
ُ
 ىلو  مَ  اٍ رَ فعَ  ب نُ  ُُمَمندُ   اللنوِ  أبُو َعث دِ  اإلمامُ  رُ شاوَ امل

 كٍ مالِ  لُ و  َهَذا قعَ ، و بٍ قِ عَ بِ  ا لَي َس   ألهن  خول  دُ  سِ ث  يف احلَ  ةِ دَ فَ حَ ل  ي َس لِ لَ :  عِ الن الطّ  3[ابن]
 قيوُ الفَ  أجابَ و . اٍ رَ ُُممنُد ب ُن فعَ ؛ قَاَلُو لن وجَ  ان إا  شاَء اهلُل عَ  األخِ  الدِ ألو   سُ ث  َرمِحَُو اللنُو واحلَ 

 
ُ
َّلةِ  اللنوِ  أ  َعث دِ  قيوِ الفَ  وابُ جَ  :دينَ مح َ  ب نُ  يُّ لِ عَ  نِ سَ أبُو احلَ  رُ شاوَ امل َس 

 قولُ أَ  وِ وبِ  حي   صَ  يف امل
 .مَح ِدينَ  ب نُ  يُّ لِ ، قَاَلُو عَ فيوَ و  التعن  وُ لَ َّ س  أَ  اهللُ و  ،وِ تِ حن صِ لِ 

  
ِفادا، [ ]131] ق وف  عليرأ  ِوتـِررك أ  ِأحر م  الرِوقرف  بـِعرِد ِمورت  الرمور  [ح كر
 سَ ثن ، حَ ئ  ُهَو هان، و لٍ جُ يف رَ  كَ ن  عَ  اهللُ  يَ ضِ رَ  وابُ اجلَ  ،حيمِ الرن  نِ مح  الرن  اهللِ  مِ س  بِ 

  فيدُ احلَ  ئُ هان يفَِّ وُ وتعُ  ،وِ نِ اب   نِ مِ  ئٍ هان هِ فيدِ لى حَ ا عَ سً ث  حَ 
ُ
 ةً دَ واحِ  ةً نَ ابع   كَ رَ وتعَ  ،َعلي وِ  سُ ثن حَ امل

ِ تعَ فيدَ أي ضًا حَ  فَ لن وخَ    ِ يَ فعِّ وُ وتعُ  ،نِ مح  الرن  ةُ مَ ة أَ يَ انِ والتّ  ةُ مح َ رَ  ةِ دَ الواحِ  مُ س  اِ ، اللنوِ  َعث دِ  وِ نِ اب   نِ مِ  ني 
ِ نعَ ابع      فَ لن وخَ  ئٍ هان ةُ نَ ابع   ةُ نَ بع  الا  ةُ مَ أَ و  ةُ مح َ رَ  [ز  43/ ]  تااِ فيدَ احلَ   ِ يَ فعِّ وُ مُثن تعُ  ،د  من وُمَُ  راهيمُ ب  إِ  :ني 
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ها تَ نَ ابع      فَ لن وخَ  نِ مح  الرن  ةُ مَ أي ضاً أَ     يَ فعِّ وُ وتعُ  ،لىي  ها لَ تَ نَ وابع   مِ با القاسِ ها أَ نَ ابع   ةُ مح َ رَ     فَ لن وخَ  نِ مح  الرن 
 ؟ ش كورًا إا  شاَء اهللُ ُجورًا مَ ّ  ا ِبَذِلَك مَ قً فعن وَ مُ  سُ ث  احلَ  ةِ ثَ رَ لى الوَ عَ  مُ سن قَ يعُ  فَ ي  نا كَ تِ ف  أَ  ؛اءَ َس  أَ 
 ذَ فَ يا ونعَ ت  بِِو الفُ     عَ قعَ لِذك وَ اَ  :احلَااِّ  َد ب نِ مح َ منُد ب ُن أَ لَقاِضي أبُو عث ِد اهلِل ُمَُ ا قيوُ ّجاَب الفَ فَ 
  بُ رَ ا أقع  مهُ ألنعن  ؛ دٍ من وُمَُ  راهيمَ ب  إِ إىَل  لَ قَ تعَ انع   لِ جُ الرن  تِ و  مبَِ  سَ ث  احلَ  أان  مُ ك  احلُ  وِ بِ 

ُ
 سِ ثن حَ إىَل امل

 .إا  شاَء اهللُ  ،ئٍ َعلي ِو هان
  

ي    ِ [ ] 131] م  الرِوص  ّية  ح كر  [ ا س ف ِأ وت وب ِن ب الرِوص 
صى و  أَ  ن  من عَ  فاس، ةِ دينَ مَ  ن  مِ  احلااِّ  ب نُ  اللنوِ  ها القاضي أبُو َعث دِ ن  عَ  ُسِئلَ :  ة  لَ َّ س  مَ 

 َ ثَ تَ فعَ  وِ تِ جَ و  وزَ  وِ مِّ إىَل أُ  وِ ومالِ  هِ دِ لَ ِبوَ 
 وِ الِ ها مبِ ثَ لَ طَ فَ  نُ ب  الا دَ شَ ا ورَ  َ ا  عَ  بَ جَ و  أَ  و  فَ َعليها سَ  1

لَ َسّفَ  ،وَ هُ  هُ ذَ خَ َّ فَ  ةٍ رَ ج  يف حُ  وُ ت  نَ فعَ دَ  3ووأنن  2منَها أننُو ضاعَ     مَ عَ اَ فعَ 
 بُ جيَِ  ل  هَ  ،مااِ الضن  نِ عَ  4

ُ  ضِ ع  بعَ  ن  عَ  رَ كِ وذُ ؟  َعليها
، ا يف اإليصاءِ خو ِ ها ودُ هِ فَ سَ َعليها لِ  مااِ الضن  جوبُ وُ  رينَ خِّ َّ تَ امل

 5الف  ها خِ نِ َعليها الب   منيِ اليَ  جوبِ ويف وُ  ،مالِ ل  َعليها لِ  مااَ ضَ  ال :وُ ن  جاَب  َرِضَي اهلُل عَ َّ فَ 
 7وِ لِ ت  مبِِ و  اهلِل التعنو فيُو،بِ و  ،الً د  َكاَا عَ   إا   وِ تِ هادَ يف شَ  ةً حَ ر  جُ  كواُ وتَ  .6أف ص َ ذا إِ  قولُ ا أَ جوِبِ وُ وبِ 
دٍ ي ضاً قَاَل أ وِ لِ ت  مبِِ و  َك،َذلِ  رَ يع  غَ  وِ تِ رادَ إِ  دَ ع  بعَ  ابُن العّوادِ فع ََت أَ  7وِ لِ ت  مبِِ و   .ابُن رش 

  

ٍِيرر  التواموة  اأِلورِصاف  [ ] 132] م  ع ق ود  الربـ ي وع    [ ح كر
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ةَ بولَ ر  أَ  لِ ه  أَ  ن  مِ  ارِ فّ الصن  ين اب نُ رَ ثعَ خ  أَ :  احلااِّ  اللنو ب نُ  قَاَل  القاضي أبُو َعث دِ 
ن عَ  1

ُ  ةِ حَ كِ واألن   يوعِ الثُ  خِ س  فَ يت بِ ف  أننُو َكاَا يعُ  رٍ فَ ع    جَ أَ  نِ ب   دِ من   ُمَُ أَ  قيوِ الفَ 
 نَ ذا مِ ذا وكَ كَ بِ  ةِ دَ قِ عَ نع  امل

  بِ هَ الذن 
ُ
  ألان  ؛ذاكَ   مدينةِ  بِ ر  ضَ  ن  مِ :  َحَتن يَعُقولَ  ثةِ يّ الطّ  ةِ ين طِ رابِ امل

ُ
 قاذِ ح  تِ االس   دَ ن  عِ  كَ اَِ ش  امل

 .لِ ت  ملِ ا داذَ صَ  خولِ الدُّ  دَ ع  بعَ  كاحِ يف النِّ  بُ يوجِ ، و عُ جِ ر  ا يعَ رك مبِ د  ال يَ 
 

 [ م  ر   الِمعرِنى الم تِـِقد م  ِمسألةث ب ي [ ] 133]
 . قاضِ األن   عِ ي  يف بعَ  خِ س  الفَ يت بِ ف  أي ضاً يعُ  وكااَ 

 

ِدار  نـِِفِقة  الّاورِجة  ِمسألةث ب ي [ ] أ.139]  [ م قر
 مُ اَ ل  ِذك يعَ ال دارُ ق  املِ :  احلااّ  اللنو ب نُ  القاضي أبُو َعث دِ  جابَ أَ  :ضٍ ر  يف فعَ  ة  ّلَ س  مَ 

َ  لَ جُ الرن 
نااِ وَثُُ  ، ِ م  القَ  قيوِ دَ  ن  مِ  عاابُ رُ ُهَو   وِ َجتِ لى َزو  عَ  رِ ه  يف الشن  ةِ قَ فَ النعن  نَ مِ  وُ حالُ  ةُ صوفَ و  امل

2 
 ة  مورَ ّ  َمَعُو مَ  لِ ك  وِهَي يف األَ  ،صرفٍ  ن  عَ  مَ راهِ دَ  ةُ عَ بعَ ر  وأَ  ،بِ طَ احلَ  نَ مِ  لٍ مِح   فُ ص  ونِ  ، ِ ي  الان  نَ مِ 
ُة ثَعرَةٍ  رُ يع  َمَعُو وغَ  ةِ رَ ش  العِ  نِ س  وحُ  ،إلي وِ  3دِ دُّ وَ التعن  نَ َك مِ يف َذلِ   ملاو 

 يف بابِ  وُ ت  بعَ َعلي ِو إذا أَ  4
  ِّ يف بَ  يااِ عَ س  ها ويَ جِ و  لى زَ ا عَ ضاهِ رِّ كانا َيَُ   إا   لن وجَ  ان عَ  اهللِ  دَ ن  عِ  ااِ واها آَثِ بَ وأَ  مِ ك  احلُ 
، واهُ سِ  َربن  الَ  ،اهلِل التعنو فيوُ وبِ  ،وابِ الصن  ةِ قيقَ حِبَ  مُ لَ ع  واهلل أَ  ،كَ ما َذلِ  َُ  لُّ وال َيَِ  ،ها ِمن وُ تِ مَ ص  عِ 
 .احلااِّ  ُُممنُد ب ُن أمَحَد ب نِ قَاَلُو 

                                                                                                                      
فععت  غرناطععة، عرفعع   أيضععاً يثاسععم مدينععة أزليععة تعاقععب علععى حكمهععا الرومععاا والقععوط مث املسععلموا الععذين دخلوهععا بعععد  1

َسيعع  تُععدمري وهععي مرسععية، وإَّنععا :" إىل أحععد ملوكهععا مععن القععوط، وأضععاف ابععُن ِعععذارك يف الثيععاا املغععرب = تُععدمري نسععثة   
الثياا املغعرب يف أخثعار األنعدلس واملغعرب ، )« ...باسم العلج صاحثها؛ وكاا اَسها أوربولة، وهي كان  مدينتها القدمية 

 (.543ص5ا
 .َثن: « ز»يف  2
 . الاّدد: « ر»يف  3
 .خمرّية: « ز»يف  4
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برن  ِمسألةث ب ي [ ] ب.139] ير  ِعلى اش   [ التوحرج 
 نا اهللُ دَ شَ ر  أَ  كَ ؤالَ سُ   ُ ل  من َّ تَ : ا واِبِ جَ   ُّ َهَذا نَ  ةٍ ّلَ س  مَ  ن  ُو عَ ن  َرِضَي اهلُل عَ  وأجابَ 

  قودِ العُ  خِ سَ لى نُ َعلي ِو وعَ   ُ ف  قعَ ووَ  اكَ وإيّ 
ُ
ِفيِو   َ ف  صَ لى َما وَ عَ  رُ إذا َكاَا األم  و  ،وُ قَ و  فعَ  ةِ دَ ين قَ امل

الِذك  رِ ج  احلَ  نَ مِ  وُ جُ رِ ُُي   سَ ي  لَ فعَ  اهللُ  وُ قَ فعن القاضي وَ  ديِ ق  تعَ بِ  شامٍ هِ  أبيوِ  رِ ظَ إىَل نَ  ُُمَمندٍ  اِ و  كَ   ن  مِ 
َثَما جيَِ  ةِ اليَ الوِ  نَ مِ  اهُ إيّ  وِ القِ وإط   هُ دَ ن  عِ  هِ دِ ش  رُ  ثوتِ تُ إالن بِ  وُ مَ اِ لَ   ن  مِ  بِِو األبُ  هدَ ال َما أش   بُ َحس 
ي ِو َعل شاماً هِ   اهُ إيّ  اهللُ  وُ قَ فعن القاضي وَ  ديِ ق  وتعَ  وِ ي  دَ لى يَ عَ  بِ ر  الضن  دَ ع  بعَ  ُُمَمند   وُ دانَ َك وما است  َذلِ 
 ىل، و إا  شاَء اهلُل تعا وٍ الحِ  َلُو والَ  مٍ الزِ  رُ يع  غَ فعَ  تَ ر  كَ النيِت ذَ  يواِ الدُّ  نَ مِ 

ُ
ال  ،وِ تِ مح َ رَ بِ  عااُ تَ س  ُهَو امل

 .احلَااِّ  مَحَد ب نِ منُد ب ُن أَ ُمَُ ؛ قَاَلُو واهُ سِ  بن رَ 
 

ير  ِعلى الرب نرت  ِمسألةث ب ي [ ] ج. 139]  [ التوحرج 
 ،َهَذا كَ ؤالَ سُ   ُ ل  من َّ تَ : اواِبِ جَ   ُّ َهَذا نَ   ةٍ ّلَ س  مَ  ن  ُو عَ ن  َرِضَي اهلُل عَ  أي ضاً  وأجابَ   

ُ  نِ ي  دَ ق  والعَ 
ِ خَ سَ تَ ن  امل  وَ فَ السن  ال َمذ ُكورِ  األبِ  ديدُ وإذا َكاَا َُت   ،وِ َك ُكلِّ لى َذلِ عَ   ُ ف  قعَ ووَ  ،وُ قَ و  فعَ   ني 

َعليها يف  وِ فَ السن  نَ مِ  األبُ  هُ دَ دن حفيما  دُ ع  بعَ  ا  رُ َُت   ملَ   هِ رِ ظَ نَ  ةِ اليَ وِهَي يف وِ  ،ةُفالنَ  وِ تِ نَ لى ابع  عَ 
 نَ الذ  َ َا مِ ها واإلط  دِ ش  رُ  ثوتِ تُ َ َا ِمن ُو إالن بِ  رواَ َ َا ال خُ  م  والزِ  ،َعليها ل  عامِ  ةِ احلالَ  هِ هذِ 
َ  يُّ لِ ا احلُ وأمن  ،هادِ َك إىَل والِ يف َذلِ  ذارِ اإلع   دَ ع  ها بعَ مَ اِ الِذك لَ  رِ ج  احلَ 

َها وُ عَ فعَ الِذك دَ  صوغُ امل  ،إلَيع 
ب ُن امنُد ُمَُ ؛ قَاَلُو وِ تِ مح َ رَ بِ  وفيوِ التن  يلُّ واهلل وَ ، شاءَ ََت مَ  وُ جاعُ ِا  اس   وُ لَ فعَ ، ِمن ُو َ َا ة  يَ أننُو عارِ  دَ هَ ش  وأَ 

 .احلااِّ  أمَحَد ب نِ 
  

م    قررار  الرِمسرج ون  ِمسألةث ب ي [ ] 131]  [ ح كر
 ،اكَ نا اهلل وإيّ دَ شَ ر  أَ  ،كَ ؤالَ سُ   ُ ل  من َّ تَ :  وِ وابِ جَ   ُّ وَهَذا نَ  :ُو ن  َرِضَي اهلُل عَ  أجابَ 

 دَ ق  العَ  ملَ الن يع  أَ لى القاضي عَ  بُ الواجِ فَ  ، َ ف  صَ لى َما وَ عَ  رُ وإذا َكاَا األم   َعلي ِو،  ُ ف  قعَ ووَ 
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ُ
َ  رارَ إق   نَ مِّ ضَ تَ امل

 بيجِ د  التن  نَ مِ  رارِ يف َهَذا اإلق   هرُ ا يظ  مبِ  ِدِه وألخيوِ َما بِيَ  يعَ مجَ  أان  جواِ س  امل
 
ُ
 ماالً  جواِ س  مَ ل  لِ  ُكلِّوِ َك  َذلِ  اِ و  كَ   ن  مِ  نِ ي  الدن  َصاِحبُ  وُ تَ ثَ ثع  ا أَ ما مبِ ين السِ  ةِ عَ د  واعُ  حاباةِ وامل
َا َكاَا يعَ  خاهُ أَ  إان ، و كاً ل  ومِ  ُ  مِ اس  ِفيِو بِ  فُ رن صَ تَ إَّنن

  [ز  44/ ]   عُ ي  أمنا بعَ و  ،َلوُ  ةِ كَ شاَر امل
َ
 لوكِ م  امل

َ  ضَ ث  قعَ  ة  لَ عادِ  ة  نَ يعِّ بعَ     نَ عايعَ  إا  فَ 
 وُ رومُ ، وأمنا َما يَ دن رُ  الّ إو  ذَ فَ نعَ  خيوِ أَ  ن  مِ  وِ نِ مَ تَ لِ  جواِ س  امل

 
َ
 ؛العلمِ  ةِ والَ حَ  ن  مِ  وُ تَ ثَ ثع  َما أَ  كَ وذلِ  ، َ ثَ ثعَ  َلُو إا    ٍ فَ تعَ ل  مُ  رُ يع  غَ  وَ هُ فعَ  ،وِ مِ دَ عَ  ثاتِ ث  إِ  ن  مِ  جواُ س  امل
َ  حالِ  فورِ وُ  ن  مِ  نِ ي  الدن  َصاِحبُ   َ ثَ ثع  َما أَ  ألان 

 يادٍ زِ  اب نُ  رَ كَ ذَ  كَ ذلِ كَ ،  ملَ أع   هِ رِ س  ويُ  جواِ س  امل
 اب نِ  نِ عَ  كَ وِ َك، وَقد  رُ ي ِو يف َذلِ فوا َعلَ لِ تَ َُي   ملَ   وِ ضااِ قَ  امَ َلُو الُفَقَهاء أيّ  تاهُ وأف   ،وِ كامِ ح  يف أَ 
 وى اب نُ َك َما رَ َذلِ  دَ ع  وبعَ  ،أقولُ  لِ األون بِ ، و كَ َذلِ  الفُ خِ  ةِ ين ثِ العت   واياتِ رِ  ضِ ع  يف بعَ  مِ القاسِ 
لُ   هُ دَ ع  وبعَ  ،ليسِ ف  والتعن  يااِ املد   تابِ كِ   رِ د  يف صَ  كٍ مالِ  ن  عَ  مِ القاسِ   1« ديل الواجِ »:  (ص) وُ قَعو 
لُ  هُ دَ ع  وبعَ  ،هِ رِ إىَل آخِ   بَ تَ َما كَ   هُ دَ ع  وبعَ ، إىَل آخره 3« اسِ النّ  2[أم والَ  ذَ خَ أَ ] ن  مَ »  : (ص)و قَعو 
َ ثعَ اهلل إذا تعَ  وُ قَ فعن قاضي وَ ل  غي لِ ثَ ن  ، ويعَ وادِ أ  اجلَ  اب نِ  ربوخَ  يادٍ زِ  ب نِ  إىَل ُُمَمندِ  نواُ ح  بِِو سُ  َلُو  نين
  4دادسّ ال

َ
 طيلَ ويُ  وُ بَ دَ أَ  قيمَ يُ  أا   وِ قِّ بِِو يف حَ  عِ ط  والقَ  ،وِ ثِ صاحِ بِ  صده إىَل اللدودِ طلوب وقَ َهَذا امل

 .وُ نَ ج  سِ 
   

ِدا  ِمسألةث ب ي [ ] 136] ِباب  البـ ي وع  الرفاس   [ِأسر
 ،اكَ وإيّ  نا اهللُ دَ شَ ر  أَ ) ،كَ ؤالَ سُ   ُ ل  من َّ تَ : و صُّ ا نَ مبِ  وأجابَ  5(ُسِئَل َرِضَي اهلُل عنوُ ) 

(َعلي وِ   ُ ف  قعَ ووَ 
 دِ ث  عَ  ةِ صن حِ  فِ ص  يف نِ  الثَعي عِ  وذِ فنُ  ن  يِو مِ َتُو فِ ف  لى َما َوصَ وإذا َكاَا األمُر عَ  ،6

                                                                                                                      
 (.841ص 2ا)يحو أورده الثخارك يف صح« يل الواِجُد ََيلُّ ُعقوبَتو َوَعر ضو »  حديث  1
 .أخد أصول: « ز»يف  2
 .« و اهللفَ لَ ها أتع  الفَ إت   ريدُ يُ  سِ الناّ   والَ أم   ذَ أخَ  من   » : ، ون  احلديث (158ص  2ا )صحي  الثخارك  3
 .الداد: « ز»يف  4
 . «ر»سقط  من  5
 . «ر»سقط  من  6
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بِ رِ اعَ  مِ ر  الكَ  يعِ مجَ  ن  مِ  فُ ص  اليِت ِهَي النِّ  1أخِتِو ُمونَةَ  ةِ صن حِ  فِ ص  ونِ  ،اياِ العَ 
 سَ رِ غ  يعَ  ا  لى أَ عَ  2

 
ُ
ِ حَ و  لَ  ن  مِ  طٍ ااِ حِب  عِ بَ ر  األَ  وِ هاتِ جِ  ن  مِ  وُ تاطَ وََي   ،وُ يعَ مجَ  عااِ ثايِ تَ امل وِ بانِ يَعا رُ و  ،وِ فاعِ تِ ر  يف ا ني 

 رِ عَ الشن بِ  3
َثَما وَ  وِ يانِ ن  بعُ  مالِ كَ   دَ ع  بعَ   فَاِسد   ع  ي  فَعَهَذا بعَ ، إىَل آخره م  هُ نعَ يع  بعَ  عِ ثايُ التن  دِ ق  يف عَ   ف  صَ َحس 
  وِ ماعِ تِ الج  

ُ
 ك  مالِ  وقالَ  ،دٍ واحِ  دٍ ق  اها يف عَ إيّ  وِ تِ نَ قارَ ومُ  ،لِ ع  اجلُ  بابِ  ن  اليِت ِهَي مِ  ةِ سَ غارَ َمَع امل
 عَ مَ جُي   أا   بُ و َفاَل جيَِ وخصّ  وِ سِ ف  يف نعَ  لَ ع  اجلُ  ألان  كَ ذلِ فَ ؛  ع  ي  وبعَ  ل  ع  ال َيكوُا جُ : َرمِحَُو اللنُو 
ء ، َمَعُو شَ   عااِ مِ تَ ال جَي   رُ ِبِو اآلخَ   ُّ تَ ا َُي  مبِ  كامِ األح   نَ ا مِ  ُ دُ أحَ   ُّ تَ َُي   نِ ي  دَ ق  عَ  ُكلُّ   كَ ذلِ كَ و ي 
  كاحِ النِّ كَ   دٍ حِ وا دٍ ق  يف عَ 

ُ
يف  الثَعي عُ  عَ قَ وَقد  وَ  ،لِ يَ ك  واملِ  5اافِ اجلُ  عُ ي  بعَ  كَ ذلِ وكَ  ،عِ ي  والثعَ  4ةِ اقَ ساوامل

َما  ةً غَ بالِ  ةِ القيمَ بِ  ضِ ث  م القَ و  يعَ   َ حّ صَ يُ  ِفيِو أا   وابُ فاجلَ  ،ال َمذ ُكورَةِ  وامِ األع   نَ مِ  كَ تِ لَ َّ س  يف مَ 
ِ عَ ثايِ تَ مُ ل  لِ  واُ كفَعيَ  ،سِ ر  الغَ بِ  وِ واتِ فَ لِ     غَ لَ بعَ    ةِ القيمَ بِ  مِ ر  الكَ  فُ ص  نِ  ني 

َ
 سِ ر  الغَ  فُ ص  ونِ  ،ةِ صوفَ و  امل

ِ عَ ثااِ ل  اين لِ التّ  فُ ص  النِّ  كواُ ويَ  ،وِ تِ قيمَ  دواَ  ِ تاعَ ث  مُ ل  لِ  كواُ ويَ  ،ني  ِ سَ الغارِ  ني   فُ ص  نِ  مِ ر  الكَ  ميعِ جلَِ  ني 
 ان واهلل عَ . وَتن  غَ لَ بعَ  وِ وبِ  ا،الجً وعِ  اً ر ف  َلُو حَ  ألان  ؛ِفيوِ  كمُ َي   مَ و  يعَ  وِ لى حالِ ا عَ مً قااِ  راسِ الغِ  ةِ قيمَ 
اهلل  ةُ مح َ ي ورَ يّ لِ َسيِِّدك ووَ  كَ ي  لَ عَ  المُ والسن  ،وِ نِّ مبَِ  كَ نا ولَ لَ  الصَ واعَ  ديدَ س  والتن  اَ و  العَ  وُ ّلُ أس   لن وجَ 
 .وُ كاتُ َر وبعَ 

 [ التـوورك ي   ِمسألةث ب ي [ ] 137] 
 دَ ن  عِ  مح َدَ أَ  ب نِ  اهللِ  دِ ث  عَ ى بِ مّ سَ يُ  ل  جُ رَ  -اهلل كَ قَ فعن وَ - قامَ :  حيمِ الرن  نِ مح  اهلل الرن  مِ س  بِ 
 عَ يمجَ  وِ لِ كِّ َو مُ لِ  ان وأَ  وُ لَ كن َو  أباه أمح َدَ  أان  رَ كَ ذَ اهلل فَ  وُ قَ فعن وَ  أمح َدَ  ب نِ  مح َدَ أَ  ،6ةَ اغَ بَ  ةِ دينَ القاضي مبَِ 

                                                                                                                      
 .طوبة: « ز»يف  1
 .اعارب: « ر»يف  2
 .يشدها: « ر»يف  3
 .املساقات: « ز»يف  4
ُععاَافِ  بَعي عععُ  »: يقععول ابععن عرفععة  5 رِهِ  ِعل ععمُ  مُي ِكععنُ  َمععا بَعي عععُ  اجل  ععلُ  يُعع لَععمَ  أَا   ُدواَ  قَععد  َص  ُعععوُ  َواأل   قَععلن  أَو   ِعل ُمععوُ  َشععون  ِفيَمععا َوُخفِّععفَ  َمنع 

ُلوُ   (.384ص1، اخليل ملختصر واإلكليل التااراجع )«  َجه 
 (.  321ص 5معجم الثلداا، ا: انظر) ، "قرطثة َخسوا ميالها وبني بين ....رية باغة مدينة باألندلس من كورة إلث" 6
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  األم اَلكِ 
َ
ةَ نَ يع  بَعرُ  رِ شَ ج  مبَِ  ةَ مَ لَ س  ِّن مَ إىَل بَ  ةِ سوبَ ن  امل

اهَ تع  قعِّ وَ يعُ  وملَ   ةَ نَ يع  بَعرُ  ةِ وكورَ  هِ دِ لَ بعَ  ليمِ إق   ن  مِ  1
إىَل  2

َ َما بعَ  يعَ مجَ  أان ، و اآلاَ   نَ مِ  ُُمَمندٍ  ب نِ  فِ لَ ِّن خَ بَ  نٍ سَ وحَ  وزينٍ  فَ اهلل ويوسُ  دِ ث  وعَ  ُُمَمندٍ  ني 
 بِ  األم اَلكِ 

َ
ِفيَها  وِ لِ كِّ َو لى مُ ى عَ دّ عَ تعَ  ،ال َمذ ُكورَةِ  أبيوِ  الكِ أم   ةِ لَ مُج   ن  ِهَي مِ  ال َمذ ُكورِ  رِ شَ ج  امل

إذ   م  هُ لَ ثع  قعَ  م  وأبوهُ  اَ و ورُ كُ املذ  
َن  جلِِ  هان  ا مِ نوعً ها َِم  ن  عَ  رجاً خمُ  وُ لُ كِّ َو َكاَا مُ   3

َ لَ اِ َواِر امل  م  هِ مِ ل  واُ  ني 
القاضي  دَ ن  عِ  ث َ وأث   وامٍ ع  أَ  ةِ يَ انِ َثَ  ذُ ن  إىَل مُ  ةً نَ سَ  عنيَ بَ ر  أَ  ن  مِ  ةً دن ها مُ ن  عَ  وِ سِ ف  نعَ بِ  هُ ارُ رَ وفِ  ،َع والفِ 
 
َ
 وُ عَ نع  مَ   َ ثَ ثع  وأَ  ،ا إىَل اآلاَ ُت  وِّ فَ يعُ  ملَ   وُ وأنن  الكِ لألم   بيوِ ك أَ ل  مِ  هِ هودِ شُ  ةَ فَ رِ ع  مَ  نَ من ضَ ا تَ دً ق  عَ  رِ كو ذ  امل
َ  دِ حَ أَ  بَ لَ طَ  نَ من ضَ ا  تَ دً ق  عَ   َ ثَ ثع  وأَ  وُ فَ صَ لى َما وَ ها عَ ن  عَ 

 كورين يف األم اَلكِ ذ  مَ ل  لِ  كورينَ ذ  امل
 م  هُ فَ قعَ القاضي ووَ  سَ لِ َة   4اَ و املطلوب حضرَ ، و اريخِ ذا التّ  ِ  ةٍ مَ دِّ قَ تعَ مُ  وامٍ ع  أَ  ةِ عَ ثع  سَ  ذُ ن  مُ  ال َمذ ُكورَةِ 

َ  كِ ل  املِ  دِ ق  لى عَ عَ 
ال  ليوِ كِّ َو مُ  ن  وعَ  وِ سِ ف  لى نعَ عَ  كيلُ وقاَل الَو  م  هُ نع  ا مِ دً لوا واحِ كن َو فعَ  ال َمذ ُكورِ  عِ ن  وامل

َ  داءُ هَ الشُّ  دَ هِ شَ  ل  هَ  فُ رِ ع  نعَ 
دوا بِِو هِ َما شَ  ان إَك َذلِ  دَ ع  مُثن قالوا بعَ  ؟ وٍّ حبَ  م  أَ  لٍ ثاطِ ِفيِو بِ  كورينَ ذ  امل

 األم اَلكِ  عَ يِفيِو مجَ  بَ تَ ا كَ قيفً و  تعَ  مُ القااِ  رَ هَ ا  وأَ  ،هِ رِ ظَ نَ  سِ لِ و يف َة  قَعو لِ  ن  َك مِ لِ ذَ   َ ثَ ثعَ و  ،ل  باطِ 
َ  كدي  َّ اليِت بِ 

 بِ  لوبنيَ ط  امل
َ
 بيوِ أَ  الكِ م  أَ  ةِ لَ مُج   ن  ا مِ أهن  رَ كَ ها وذَ نَ يعن ها ِفيِو وعَ دودِ وحُ  ال َمذ ُكورِ  رِ شَ ج  امل

 األم اَلكِ   [ز  41/ ]   يعَ مجَ  ان إ :ال َمذ ُكورُ  كيلُ الَو  قالَ َك فَ لى َذلِ عَ  م  هُ فَ َوقعن وَ  ال َمذ ُكورَةِ 
 
َ
مالَقااِ  لِ كِّ َو مُ لِ  مواَ لَ ع  وال يعَ  م  بيهِ أَ  ن  ثوها عَ رِ ووَ  ليوِ كِّ َو مُ  دِ يَ بَِيِدِه وبِ  قيفِ و  التعن  يف ةِ دودَ ح  امل

ِفيَها  5
  األم اَلكَ  أان  هُ دَ ن  عِ   َ ثِ ت  يعُ  ا  القاضي أَ  وُ لَ َّ وسَ  وِ سِ لِ َك يف َة  َذلِ   َ ثَ ثعَ و  اق  حَ 

َ
يف  ةَ دودَ ح  امل

 نُ من ضَ تَ يعَ  قيفِ و  التعن  رِ ه  يف اَ  الً ص  فَ  هُ دَ ن  عِ   َ ثَ ثع  َّ َلُو فَ  ةِ تَ ابِ التّ  بيوِ أَ  الكِ م  أَ  ةِ لَ مُج   ن  ِهَي مِ  قيفِ و  التعن 
  األم اَلكَ  أان 

َ
  األم اَلكِ  نَ ِفيِو ِهَي مِ  ةَ دودَ ح  امل

َ
َ بِ  ةَ مَ لَ س  مَ  بيوِ إىَل أَ  ةِ سوبَ ن  امل

اليِت  ال َمذ ُكورِ  رِ شَ ج  امل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 .) 
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 ي  َّ ا بِ هن وأَ  مِ القااِ  لِ كِّ َو مُ ها لِ كُ ل  مِ   َ ثَ ثعَ 
َ
َوقاَل  كيلُ َك الَو لى َذلِ عَ  فَ قَ ا ووَ وهَ لّ غِ تَ س  يَ  لوبنيَ ط  دك امل

  ال َمذ ُكورَةِ  يف األم اَلكِ  اض  اِ لي اع  كِّ َو َمَع أ  مُ  ليكَ كِّ َو مُ ولِ  كَ لَ  ل  َلُو هَ 
َ
 ةَ مَ لَ س  ِّن مَ إىل بَ  ةِ سوبَ ن  امل

  األم اَلك ال َمذ ُكورَةِ  ِّن يف لَ كن َو  ن  مَ يل وال لِ  اضَ اِ ال اع   :الَ قَ فعَ 
َ
وال  ةَ مَ لَ س  ِّن مَ إىَل بَ  ةِ سوبَ ن  امل

ِ لى عَ عَ  وِ سِ لِ َك يف َة  َذلِ   َ ثَ وثعَ  ،وّ ِفيَها حَ  م   َُ يل وال  ىو ع  دَ   مُ القااِ  اعَ دَ ، و هِ رارِ وإق   كيلِ الَو  ني 
َلُو َمَعُو ِفيِو  اضَ اِ ة أننُو ال اع  صن لى حِ عَ  دَ ين قَ َلُو وتعَ   َ ثَ لى َما ثعَ بَِيِدِه عَ [ َما]الذ اللنو إىَل إط   َعث دَ 
  كيلُ َو  اعَ ودَ 

َ
 ذرُ يع   فَ ي  كَ :  مُ القااِ  قالَ فَ  ،ال َمذ ُكورِ  كِ ل  ملِ ا دِ ق  إلي ِو يف عَ  ذرَ يع   إىَل أا    طلوبنيَ امل

 إان  : قالَ فَ  1ةَ يازَ ُسِئَل احلِ و  ،لٍ ثاطِ بِ  أم   وٍّ حِبَ  هُ هودُ شُ  دَ هِ شَ  ل  هَ  مُ لَ ع  ال تعَ  كَ أنن  تَ ر  رَ قع  أَ  د  وق كَ ي  إلَ 
ُجوراً َما ّ  نا مَ لَ  نيِّ  ثعَ فعَ  نعنَها بَِيِدِه،إوقاَل  قيفِ و  اليِت يف التعن  األم اَلكِ  دودِ لى حُ ِّن عَ قَ يت َقد  وافعَ صن حِ 
َ  مِ قااِ ل  لِ  وِ يف َذلَك ُكلِّ  بُ جيَِ 

اهللُ  فّجاَب َرِضيَ . ِفيِو إا  شاَء اهللُ  مِ ك  احلُ   وَ ج  وَ  نيِّ  وبعَ  لوبنيَ ط  وامل
َ  كيلِ َو  ةُ قالَ مَ  2   تَ ثَ إذا ثعَ  :وُ ن  عَ 

 ن  مَ لِ  والَ  ال َمذ ُكورَةِ  يل يف األم اَلكِ  اضَ اَِ اع   َعلي ِهم أننُو الَ  قومِ امل
 وِ مِ ص  خَ  رارِ إق   ن  مِ   َ ثَ ا ثعَ مبِ   ال َمذ ُكورَةِ   يف األم اَلكِ  مُ القااِ  لَ اِ ن  ي أا   بَ جَ وَ ى، وَ ع  دَ  الَ ِّن وَ لَ كن َو 

و  لَ اَ القاضي إذا أنع   إالن أان  دودِ لى احلُ َمَعُو عَ  وِ مِ ص  خَ  وِ وافُ تَ لِ   ة  يازَ ِفيَها حِ  مَ القااِ  مُ اَ ل  وال يعَ 
ِ لَ جُ إىَل َذلَك رَ  و  جّ وَ يعُ ل  فعَ  َ عَ يعُ فعَ  مِ قااِ ل  لِ  دَ هِ شَ  ن  َمَع مَ  ني   ن  عَ  الاِ جُ الرن  لوُ اِّ نعَ يعُ دوا فعَ هِ َما شَ  الشُُّهودُ  نيِّ
 .التعنو فيوُ  بِاهللِ و  القاضي، رِ م  أَ 

  
 [ ا ؟نر عِ  ط  سق  تِ   ر هِ  ا  اش  النو  أا  المرر  ة  قِ فِ ِمسألةث ب ي نِـ [ ] 139]
ِ جَ و  يف زَ  كَ ن  عَ  اهللُ  يَ ضِ رَ  وابُ اجلَ  كوِ ذ ن  مِ  ني 

لى قاما عَ أَ  اِ صاوُ التن  لِ وأه   ئاتِ ي  ا َ  3
نَعُهما ذُ  ت  َّ شَ ا ونَ دً دَ عَ  ننيَ سِ   ةِ ين جِ و  الان   ةً يَ نعِّ جَ تَ َك مُ الل َذلِ يف خِ  1اُ شُ ن  تعَ  4[املرأةُ ]    وكانَ  ة  ين رِّ بَعيع 
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 اَ رَ خَ  هِ وِ أو حَن   فٍ ص  ونِ  عامٍ  ذُ ن  ا َكاَا مُ مّ لَ فعَ  .إلي وِ  عودُ تَ فعَ  ةِ رابَ والقَ  ساءِ النِّ بِ  2فَعُيداِخُلهاَعلي ِو 
انو اُ ال

 ةً يَ جارِ  وِ تاعِ ومَ  وِ لِ أه   ن  مِ  ةً يَ اها خالِ فل  َّ فَ  هِ إىَل دارِ  فَ رَ صَ ان  فَ  وُ نَ ّ  شَ  يَ ضِ ق  يعَ لِ  وِ تِ يَ إىَل بادِ  3
 هامِ خادِ  ةِ قَ فَ ها وال نعَ تِ قَ فَ نعَ بِ  وُ ث  لُ ط  تَ  ملَ   رٍ هُ ش  أَ  ةِ عَ بعَ ر  أَ  ذُ ن  ُو مُ ن  عَ  ةً حَ اِ تَ ن  مُ     قامَ َّ ها َمَعُو فَ دِ وااِ لى عَ عَ 
   ِ ا طالَ مّ لَ فعَ  ،هِ ري ِ وال غَ  قاضٍ  دَ ن  ها ِمن ُو عِ تِ نَ وابع  

ُ
أو  َعلى َعليها  وُ فاقُ إن   مَ ظُ وعَ  لى الانو اِ عَ  ةُ دن امل

َمن  يَعل َاُمُو النَفَقُة َ َا
 ةَ قَ فَ رى النعن ال يَ  ن  مَ  م  هُ نع  مِ  أان  موهُ لَ ع  َّ فَ   مِ ل  العِ  هلِ أَ  ضِ ع  ثعَ لِ َك َذلِ  كرَ ذَ  4

 ةَ قَ فَ النعن   ِ ثَ لَ ها إىَل القاضي وطَ رَ م  أَ     عَ فعَ َك رَ َذلِ  ت  أَ ا رَ مّ لَ ها فعَ ن  عَ  فاذَ اإلن   عَ طَ قَ فعَ  اِ اشِ لنّ لِ 
 ل  اَ تعَ  إنعنَها ملَ    قالَ فَ  ةِ قَ فَ النعن  نَ ِبِو مِ  وُ ت  ثَ لَ لى َما طَ عَ  القاضي الانو اَ  فَ قن وَ فعَ  ،ال َمذ ُكورَةِ  5ةِ دن مُ لِل  
 ةَ قَ فَ نعَ  أالّ رى ال يَ  ن  مَ  مِ ل  العِ  لِ ه  أَ  ن  مِ  أان  مَ علِ  ا  ها إىَل أَ مُ ها ِمن ُو وخادِ تُ نَ ِهَي وابع    وِ فاقِ ن  إِ   َ َُت  
َر أةُ   ِ قالَ لي ِو فَ عَ 

[عليو] تُ ا  شَ القاضي َما نَ  دَ ن  عِ  امل
 وَ فَ نع  ا وال أَ هً ر  كَ   هِ دارِ  ن  مِ ِّن جَ رَ أخ   َلَقد  و  6

 وُ تلَ َّ وسَ  ،القاضي دَ ن  ا ِبَذِلَك عِ قا ُ مَ  دَ ين قَ تعَ وما أَنع َفَو َعَلين وال َعلى َأَحٍد ِمنن  ذُِكَر َشي ًئا، و  ين لَ عَ 
 رَ ضَ ّح  نف فَ ّ  تَ ها ملا يس  عَ مَ  رَ كِ ذُ  ن  مَ َ َا ولِ  ةِ وَ س  والكِ  ةِ قَ فَ النعن  نَ مِ ا هَ مُ اَ ل  ها َما يعَ جُ و  َ َا زَ  رَ ضِ َُي   ا  أَ 

  َ ثَ وثعَ  ،القاضيِعن َد ا ِبَذِلَك دَ هِ شَ  لٍ د  عَ  ك  هيدَ شَ  رِ ضَ ح  مبَِ  ناهُ ك  سُ  َذلَك يف دارِ  الانو اُ 
 دَ ن  عِ  8ِإباَءُُتا    تَ ثَ َك وثعَ َذلِ  ن  مِ     بَ َّ فَ  جوعِ  الرُّ إىَل  الانو اُ  7عاهادَ وَ  ،رَ كِ ا َما ذُ مُتِِ هادَ شَ بِ 

ِتط العِ  إىَل  بَ هَ وذَ  ،هاجِ و  زَ  ن  مِ  ةِ قَ فَ النعن  بِ لَ لى طَ وعَ  شوزِ لى النُّ عَ  ت  ادَ القاضي ومتَ   كِ أ  رَ  اس 
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 اِ اشِ النّ  رِ م  أَ  ن  مِ  راهُ ا تَ مبِ  كَ ن  اهلل عَ  يَ ضِ نا رَ تِ أف  ؛ ويف َذلَك ُكلِّ  وِ تِ اعَ طَ بِ  -اهللُ  مُ هُ ان أعَ - مِ ل  العِ  لِ ه  أَ 
وإا  رَأَي َ  ُسقوَط النعنَفَقِة َمَع النُّشوِز  ُو،ن  ها عَ قوطِ سُ  لى الانو ا أو  َ َا عَ  ةِ قَ فَ النعن  جوبِ وُ  ن  مِ 

تَعَلفا ِفيِو، فالَقو ُل قَعو ُل َمن  ُهَو ِمنُهما  لى الانو اِ عَ  ةَ قَ فَ النعن  ان أَ  -اهللُ  كَ ان عَ أَ -  َ ي  أَ رَ  إا  و  ،َواخ 
 ث  لُ ط  تَ  ُو وملَ  ن  ا عَ كوُتِ سُ بِ َعليها  وِ فاقِ يف إن   الانو اِ  لَ و  قعَ  َيكوُا الَقو لُ  ل  هَ  ة  ثَ واجِ 

ُ
 ةَ دن و ِبَذِلَك امل

 -كَ لى َذلِ عَ  وِ ينِ َمَع ميَ  ةٍ مَ ص  ا أي ضًا يف عِ وألهن - هِ ري ِ وال غَ  قاضٍ  دَ ن  عِ 1(هايامِ قِ  دَ ن  عِ ) ال َمذ ُكورَةَ 
َر أَ عَ  منيُ َيكوُا اليَ  أم   ؟ واهاع  دَ  ن  مِ  أُ رن ثعَ ويعُ 

؟  ةً يَ ثانِ  ةَ قَ فَ النعن  الانو اُ  مُ رَ غ  َعليها ويعَ  وَ فَ نع  َما أَ  وُ نن أَ  ةِ لى امل
؟  عاىلتَ  ا إا  شاَء اهللُ قً فعن وَ ا مُ انً عَ ا مُ حً ضن وَ ا مُ روحً ش  مَ  [ز  41/ ] َك  يف َذلِ  وابَ نا اجلَ لَ  نيِّ  بعَ 
 اِ اشِ لنّ لِ  ةِ قَ فَ النعن  جوبِ وُ  ن  ُو مِ ن  عَ   َ ل ّ ا َما سَ أمّ : احلااِّ  ب نُ  اللنوِ  َقاِضي أبُو َعث دِ لا قيوُ ّجاَب الفَ فَ 
ََ فَ ؛  الف  تِ في َذلَك اخ  ُو فَ ن  ها عَ قوطِ سُ  و  ها أَ جِ و  لى زَ عَ  َُدونَا

 ةَ قَ فَ أننُو ال نعَ  لُّ دُ َما يَ  ةِ في امل
 تابِ ويف كِ  .ةَ قَ فَ َ َا النعن  ان أَ  مِ القاسِ  اب نِ  نِ عَ  وِ تِ وايَ رِ  ن  ى مِ يف ََساِع ِعيسَ  عَ قَ ووَ  ،اِ اشِ النّ  ةِ أَ ر  مَ ل  لِ 
َ  اب نِ 
ها جِ و  لى زَ عَ  جوعُ ها الرُّ لَ ا فعَ ما ِ  ن  ها مِ سِ ف  لى نعَ عَ     قَ فَ نع  أَ  وإا   ،ةَ قَ فَ َ َا النعن  أان  كٍ الِ ملِ  ازِ ون امل
َر أةِ  نِ عَ  وُ لَ َّ سَ أننُو  نواٍ ح  سُ  ن  عَ  ثيبٍ حَ [ ابنُ ] وىرَ و .    قَ فَ نع  ا أَ مبِ 

 قيمُ تُ ها فعَ جِ و  زَ  ن  عَ  اُ شُ ن  تعَ  امل
َ َا  ةَ قَ فَ عي أننُو طَلنَقَها َفاَل نعَ دن ا تَ ألهن  ت  اَ شَ نَ  إا   :قالَ فَ ، امِ األيّ  كَ ل  يف تِ  ةِ قَ فَ النعن بِ  وُ ثُ لُ ط  تَ فعَ  امَ األيّ 
 طولَ  هِ دِ يِّ لى سَ عَ  وُ تُ قَ فَ نعَ  وِ بِ اآل دِ ث  العَ كَ   ةُ قَ فَ ها النعن لَ ِفيِو فعَ  ةً ضَ غ  َك بِ َذلِ   ُ ل  عَ فعَ  2إَّّنَا    قالَ  وإا  
عن  ناعُ تِ م  الإذا َكاَا ا اعٍ إمج  بِ  اِ اشِ للنّ  ةَ قَ فَ أننُو ال نعَ  نيَ يّ دادِ غ  الثعَ  ضِ ع  بعَ  ن  عَ  وَحكى ،وِ إباقِ 
ملَ   هاجِ و  لى زَ عَ  ت  اَ شَ ها ونَ سَ ف  نعَ     عَ نعَ مَ  3[َلّما]ا ألهن  أقولُ  وِ بِ ، و هان  مِ  تاعِ م  تِ س  الا

َ َا  ن  كُ يَ  4
ها عَ نعَ مَ  و  لَ  الانو اَ  ان أَ رى تَ  ، أالةِ قَ فَ النعن  إزاءِ بِ  تاعُ م  تِ واالس  ، تاعِ م  تِ س  الا إزاءِ بِ  ةَ قَ فَ النعن  ألان ، ة  قَ فَ نعَ 
ها الفُ تِ ا اخ  أمّ ؟ و  هِ ري ِ وغَ  ءِ ط  الوَ بِ  تاعِ م  تِ االس   نَ مِ  وُ نَ كِّ متَُ  َعليها أا   ن  كُ يَ  ي ِو ملَ  َعلَ  ت  رَ ذن عَ تعَ  و  اها أَ إيّ 

                                                                                                                      
 . «ر»سقط  من  1
 .أنا:  « ز»يف  2
 . «ر»زيادة من  3
 .فلم: « ز»يف  4
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 الَقو لُ و ]، كَ يف َذلِ  1وِ ينِ َمَع ميَ  وِ عااِ يف ادِّ  ةُ نَ يعِّ الثعَ  لى الانو اِ و وعَ يِ ف  ا يف نعَ  ُ و  قعَ  لُ و  القَ فَ  شوزِ يف النُّ 
 فيوُ و  التعن  يلُّ ُهَو وَ و  إا  شاَء اهللُ  وِ تِ مَ ص  ا يف عِ هِ و  كَ َعليها لِ  وُ فِ ن  أننُو َكاَا يعُ مَع مييِنِو  2[الّاواِ  قَعو لُ 
 .احلااِّ  ُُممنُد ب ُن أمَحَد ب نِ ؛ قَاَلُو وُ لَ  ريكَ ال شَ  وِ تِ مح َ ورَ  وِ لِ ض  فَ بِ 

 

ير ِها تـِعرجي   الِيم ين  ِمسألةث ب ي [ ] 134]  [ِأور تِارخ 
 ،هاخريَ ّ  تَ  بُ الِ الطّ  ّرادَ فَ  ،ني  ميَ     ثَ جَ ا وَ إذَ وَ  :قال القاضي أبو عثِد اهلِل بُن احلااِّ 

 
َ
َ  وِ أَ  ،هاجيلَ ع  تعَ  لوبُ ط  وامل

 ن  مَ لِ  3[َواِجب  ها يلُ جِ ع  تعَ فعَ ] ،هاجيلَ ع  تعَ  بُ الِ والطّ  ،هاخريَ ّ  تَ  لوبُ ط  امل
ُهَماَذلَك مِ  بَ لَ طَ   .رُ خن ؤَ ال تعُ ، و 4نع 

  

 [ الر ج وع  ِعن  الشوِ اِدا  ِمسألةث ب ي [ ] 191]
وا رادُ مُثن أَ  م  هُ لَ ثِ قَ القاضي فعَ  دَ ن  دوا عِ هِ ذا شَ إِ  الشُُّهودُ  :قال القاضي أبو عثِد اهللِ 

 دَ هِ شَ  إا  و  القاضي، دَ ن  إالن عِ  5[َعِن الشنَهادةِ ] م  هُ جوعُ َفاَل َيكوُا رُ  ةِ هادَ الشن  نِ عَ  جوعَ الرُّ 
دك ن  دوا وعِ هِ دك شَ ن  عِ  : القاضي يَعُقولُ  6شريٍ بَ  وَكاَا اب نُ  ،ِبَذِلكَ  لُ مَ َفاَل يع   جوعِ الرُّ بِ  َعلي ِهم  

                                                                                                                      
 . «ر»ميينها ، والتصويب من : « ز»يف  1
 .ويف النفقة القول قولو: « ز»يف  2
 . «ر»والتصويب من . فثتعجيلها أوجب: « ز»يف  3
 منها: « ز»يف  4
 . ايادة يقتضيها السياذ، وال«ت»بياض يف  5
 فرحعوا ابعن وذكعر .هع121، كاا حّياً سنة عامل فقيو. املالكي التنوخي، الظاهر، أبو ، بشري بن الصمد عثد بن إبراهيم 6
 األنعوار":  تصعانيفو معن. واحلعديث والعربية الفقو أصول يف ماماإ ، للمذهب حافظا مفتيا عاملاً  إمام كاا أنو:  بياادال يف
 ،الاكيععة النععور شععجرة: انظععر ) ."التهععذيب علععى التهععذيب"و " األمهععات جععامع"و " التنثيععو"و " الشععريعة أسععرار ىلا لثديعععةا
  (. 87، صاملذهب والدبياا ، 521ص
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 فيوِ و : اللنو قَاَل القاضي أبُو َعث دِ ، وُ ن  عَ  بيوِ أَ  ن  عَ  ين أبُو ُُمَمندٍ رَ ثعَ خ  أَ  كَ ذلِ كَ  ،م  هُ جوعُ رُ  1كواُ يَ 
 .م  هُ تعُ هادَ شَ     لَ طَ بَ  جوعِ الرُّ بِ  َعلي ِهم   دَ هِ إذا شَ  وِ وانِ إخ   لُ و  قعَ 

  
ِسِ ا بيِما أقـِروتر ب أ  بي ِحال  ِط ق ِ اِمسألةث ب ي[ ] 191]  [ ِمنر ِكشوِبتر نـِفر
إذا  و  ،كَ سؤالَ   ُ ل  تّمّ  : وُ مبا َهَذا نصُّ  ابَ ها َرِضَي اهلُل عنُو وأجَ ُسِئَل عن   لة  سّمَ 

ِ تعَ طليقَ اَا طَلنَقها تَ كَ  2[إا   َطالِقَها] الِ بِِو يف حَ  ت  ا أقرن يمَ ها فِ فسَ نَ     بَ ذن كَ  ها رارُ وكاَا إق   ،ني 
َر أةِ  نيِ ميَ  بعدَ  صمةِ عا إىل العِ اجَ اَ يعَ  ما أا  هُ لَ فعَ  ،مةِ ص  ِبَذِلَك يف العِ 

َذلَك  اّ أ وِّ احلَ  قطعِ يف مَ  امل
ا كاَا ألمرٍ  اإلقرارَ  ه هذِ  وَ ِمن ُو فيها وما أشثَ  غضٍ إلَي ها ِمن ُو أو بُ   ةٍ ءَ إسا ه متلِ رُ تذكُ  منها إَّنن
 ص ن  تَ مل منيِ ه اليَ ن هذِ عَ  3   لَ كَ نَ  فإا   نيِ تَ ليقَ ط  ها بالتن ها يف إقرارِ رُ ذ  ِِبا عُ  ظهرُ اليت يَ  جوهَ الوُ 

نَعُهما ُمرَاَجَعة   ها َلو  كاَا إقرارُ ، و الث  َعلي ِو ِِبا ثَ  احملكومِ  طليقةِ َعلي ِو بالتن  لَ مُ َقد  كَ  كاَا الانو اُ   بَعيع 
 نَ يف َذلَك مِ  نَ كّ ميَُ  أا    ن ما صَ ها ولَ عَ راجِ يُ  ما كاَا َلُو أا  لَ  ةِ صمَ العِ  مِ صرُّ تَ  بعدَ  تنيِ طليقَ بالتن 
ِ تعَ وايعَ الرِّ  الفُ خِ  نواٍ ح  سُ  قولُ و  ،ثبٍ ال سَ و  وٍ بوج   منيِ اليَ  َ  ني 

 ذلكَ كَ و  ناه،ل  لى ما قعُ ىن فيها عَ ع  وامل
 .احلَااِّ  ُُممنُد ب ُن أمَحَد ب نِ ؛ قَاَلُو باهلِل التعنو فيوُ ، و مُ ك  نَثغي أا  َيكوَا احلُ يَ 

 

ِدار  الرعيرب  الوش ت تـ ِرد  ب أ  الدوار  ِمسألةث ب ي [ ] 192]  [ م قر
 ثَ لُ إذا كاَا التعُّ  ارِ يف الدّ  يبَ العَ  أان  ةِ حَ كاَا يف الواضِ   إا   ل  تّمّ : اَل َرِضَي اهلُل عنُو ق

َ دوِر رن و فعَ فإنّ  نواٍ ح  سُ  المَ كَ   ل  تّمن : قالَ . وبِ  دن رَ تعُ  ملَ   ثِ لُ التعُّ  نَ مِ  إذا كاَا أقلن  بِِو، ت  دن رُ  َذ بَعني 
ا تعُ   ةِ ين تثِ يف ََساِع عيسى يف العُ و  ِمن ُو، وأقلن  ثِ لُ التعُّ   راعاةِ ها يف مُ ريِ وغَ  ذِ نادِ الفَ   رِ شُ العُ  نَ مِ  دُّ رَ أهن

                                                                                                                      
 . «ت»تكوا، والتصويب من : « ز»يف  1
 . ، والعثارة غري واضحة يف باقي النسخ، وما أثثتناه يقتضيو السياذ«ز»بياض يف  2
لعو َنَكعَل ععن الععدّو وععن اليمعني يَعن ُكعل، بالضعم، َأك َجعُْبَ، وَنكن :  يقعال. َنَكع َ  : يَعن ِكل ويَعن ُكعُل ُنكعوالً وَنِكعلَ َكَل عنو ن  3

 [.مادة نكل: لساا العرب] عن اأَلمر يَعن ُكل ُنكوالً ِإذا َجُْبَ عنو الرجلُ  َنَكل: ويقال. و عنورفَ صَ : عن الشيء
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 تابِ كِ   ن  مِ  َذلَك يف ََساِع عيسى قعَ وَ ، المالكَ  نَ و َذلَك مِ حَن   ا أو  ظرً َذلَك نَ  طااُ ل  أى السُّ إذا رَ 
َبل  بِ ي  العَ كَ   قاذُ ح  الستِ لَي َس ا، و ب  ي  عَ  ةَ مَ لَ س  مَ  الب نِ  حقاذِ تِ اس   ةِ سّلَ ويف مَ  .قاذِ ح  تِ االس  
 عضَ بَ   ُ أي  رَ  ذلكَ وكَ  ،ذلكَ كَ   حقاذُ تِ ولَي َس االس   عِ الثااِ  لِ ثَ قِ  ن  مِ  يبَ العَ  ألان  أشدُّ  يبُ العَ 

و لُّ وكُ  حقاذِ تِ االس  وُهَو كَ  ِبِو الثااعُ  م  لَ ع  يعَ  إذا ملَ   بَ ي  العَ  ألاّ  حي ٍ صَ فيِو ولَي َس بِ  لُ فعَ َنا يَ أص حابِ 
 دُّ رَ تعُ  رَ تعُ كَ   ألفٍ  من   ةً مااَ   َ قَ نعَ  فإا   منِ إىل التن  رُ ظَ ن  يعُ :  وَقد  قاَل قاال   ،كاَ املش  لى عَ  صاا  ق  نعُ 
ال ؛ ذلكَ  الفِ خِبِ  ةٍ رَ شَ عَ  ن  مِ  دٍ واحِ   ُ ق  ونعَ  ةٍ مااَ سِ ََخ   ن  مِ   سنيَ ََخ    ُ ق  نعَ   كَ ذلِ كَ ، و بِوِ  ارُ الدّ 
 . هِ رِ د  قَ بِ  عُ جِ ر  يعَ و  ،ارُ بِِو الدّ  دُّ رَ تعُ 

 

 [ م  ر   الِمعرِنى الم تِـِقد م  سألةث ب ي مِ [ ] 193]
       تقومَ  ها أا  دِّ رَ  أو   رِ االدّ  بِ ي  عَ بِ  جوعِ الرُّ  ةِ فَ يف صِ  حي ُ الصن  :قال َرِضَي اهلُل عنوُ 

 منَ  طن ما احن َ فَ  أي ضاً، 1[وتَعُقوُم معيَثًة يوَم التنثايُع] عِ التثايُ  مَ و  يعَ  ةً حيحَ صَ  ارُ الدّ   [ز  47/ ] 
 .بِ ي  العَ  ةِ قيمَ بِ  جوعِ الرُّ  أوِ  الثَعي عِ  دِّ يف رَ  تريُ الكَ وِ أَ ِمن ُو  ليلُ القَ  طن احن َ  ةِ القيمَ 

  
ِ اد  ِأهر   الرِب ر  ب الع ي وب  ِمسألةث ب ي [ ] 199]  [  شر
بِِو  بَ جَ وَ  عِ ثايُ التن  دِ مَ أَ  من   مُ دَ و أق  وأنّ  ب  ي  َذلَك عَ  أان  يوبِ العُ بِ  رِ صَ الثَ  أهلُ  دَ هِ إذا شَ 

 .اسريً إا كاَا يَ  منِ التّ  نَ مِ  جوعُ ا أو الرُّ تريً كاَا كَ   إا  
 

 [ ِعارل  الروِك ي   ِمسألةث ب ي [ ] 191]
  ةِ رَ ج  األُ  ثيلِ لى سَ عَ  كواَ تَ  أا  :  وٍ جُ أو   الثةِ ثَ  ن  لو مِ ال َُت   صامِ لى اعِ عَ  ةُ الوكالَ : قاَل 

  كيلُ الَو  عدَ فَإذا قَ ، فَعَهذا جااا   علومٍ مَ  إىل أَجلٍ  ةٍ علومَ مَ  بّجرةٍ 
َ
  مُثن أرادَ  خصومُ امل

ُ
و أو الَ عَ  لُ كِّ َو امل

                                                                                                                      
 . «ت»زيادة من  1
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  و فإا  فسِ نَ  لَ ا  عَ  كيلُ الَو   أرادَ 
َ
يف   َ سامَ تَ  ا  إو  كيلِ الَو  ةِ لَ ا  إىل عُ  ثيل  سَ  ن  كُ يَ  ملَ   صومُ خ  أَب امل

 رِ َذلَك إاّل بِ 
ُ
ُ  رِ جِ ّ  تَ س  ضى امل

  وإا   م  هِ تِ الثَ ثَ  م  ضاهُ رِ  ن  مِ  دن بُ  َذلَك أننُو ال ن  مِ  يخراُ فَ  رِ جَ ّ  تَ س  وامل
 أَ و  ةَ لَ ا  ا العُ  ُ دُ أحَ  بن فّحَ  حي ِ الصن  لِ ع  اجلُ  ثيلِ لى سَ َكاَن  عَ 

َ
 ثيل  إلَي ها سَ  يسَ لَ فعَ  صومُ خ  باها امل

بشَ ن  يعَ  ملَ   فإا   ،يف َذلكَ    َ سامِ يُ  وأا   هُ دَ إذا قاعَ 
  وأرادَ  صامِ يف اعِ  كيلُ الَو  1

ُ
 ةَ الَ العُ  لُ كِّ َو امل

و فسِ نَ  الُ عَ  كيلِ َو ل  ولِ  َلوعاِ يَ  َلُو أا   يسَ لَ فعَ  صامِ يف اعِ  بَ شِ نَ  وإا   ،وُ لُ ا  عَ  لِ كِّ َو مُ ل  لِ فَ  يلُ كا الَو باهَ أو 
  صامِ يف اعِ  ب  شَ ن  يعَ  ملَ   و وإا  الُ ننُو لَي َس َلُو عَ إ وَقد  قيلَ  ،ب  شَ ن  يعَ  و ملَ  أَ  صامِ يف اعِ  بَ شِ نَ 
 بُ والواجِ  اِسد  ف  ل  ع  َفِهَي جُ  صومةِ لى اعُ نا عَ دَ ن  عِ  ةُ كالَ أّما الَو و  ،دِ الواحِ  لى الَقو لِ عَ  لِ ع  اجلُ كَ 

و فسِ نَ  الُ عَ  كيلِ َو ل  لِ  ذلكَ كَ و  ،ب  شَ ن  يعَ  أو ملَ   صامِ يف اعِ  بَ شِ نَ  كيلِ الَو  لَ ا  عَ  لِ كِّ َو مُ ل  لِ  فيها أاّ 
َ  حون  إا   2هندَ عِ 

 ضاهُ رِ إاّل بِ  كيلُ الَو  لُ اِ عَ نع  ، وال يعَ كمِ احلُ  دَ ن  ه عِ دَ اعَ ِبَذِلَك إذا قَ  وُ تعلّ يَ و  ،صومُ خ  امل
 .عاىلَذلَك إا  شاَء اهللُ تَ  عدَ بَ  ةً حيحَ صَ  ةً ا أو إجارَ حيحً صَ  الً ع  جُ  فااِ ّنِ تَ س  مُثن يَ 

  
ٍِائ بث ِمسألةث ب ي [ ] 196] ي   ِدن  والرِوص   33[   قـرِبات  السوف يأ  ر شر

  ةً عيدَ بَ  ةً ثَ ي  غَ  ب  و غااِ يُّ صِ لقاضي ووَ ا ه عندَ دَ ش  رُ  فيوُ السن   َ إذا أثثَ : قَاَل َرِضَي اهلُل عنوُ 
لى َذلَك عَ  ليلُ والدن ، دهن  عِ   َ ثَ إلي ِو فيما ثعَ  يعذرُ  جالً َلُو القاضي رَ  مُ دِّ قَ و يعُ فإنّ  ،وهِ ث  شِ جِّ و كاحلَ 
ى و أق   ظرُ تَ وال ين   ،َعلي ِو يف َهذا كمِ يف احلُ  هوَ فَ ، ِبِو َعلي وِ  كمَ حلَ  بِ لى الغااِ لو كاَا عَ  احلون  أان 
  َ ثَ ثع  ا وأَ ي  صِ وَ  ينُّ شنشاالرّ  دٍ من كاَا َعلي ِو  أبُو ُمَُ   تيمٍ يف يَ  ااةٍ سمِ وَخَ  سٍ َخَ  نةِ يف سَ     لَ اَ نعَ . نَيَ وأبع  
 .هدَ ش  رُ 

م  ِمسألةث ب ي [ ] 197]   1[ م  ر   الِمعرِنى الم تِـِقد 

                                                                                                                      
: لسععععاا العععععرب] ومل  يَعن َشععععب  أَا فَعَعععععل كععععذا َأك مل يَعل ثَععععث  . ِإذا َوقَععععَع فيمععععا ال خَم لَعععع  لععععو منععععويَعن َشععععُب يِء يف الشعععع َنِشععععبَ  1
 [.، مادة نشب5/717
 ". م"و" ز"وهي ساقطة  يف " ِعن َده"أك إث ثاُت ا اء يف : لعّل َهَذا هو الّصواُب   2
 . مسّلة غري واردة يف باقي النسخ 3
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جِّ فَُّ  شنشاينُّ وكاَا الرّ  ُت ال   ف يِتَ يف احلَ  ُفت يا ِبذِلَك فيَمن  ماَت َعلي ِو ِبذِلَك، وشاَهد 
دهُ َوِصيُُّو َوأث    .ثَ  ُرش 
 

 

 [ انرع ِقاد  البِـيرن  ِعلى ِشررطز م ِقدومز ِمسألةث ب ي [ ] 199]
 طٍ ر  لى شَ عَ  الثَعي عِ  قادُ عِ تو ان  وايَ ورِ  مِ القاسِ  اب نِ  ولِ يف قَ  وزُ جيَ واَل : رِ طناِ العَ  اب نِ  لُ و  قعَ 

َعلي ِو يف  ضُ رَ تعَ ع  فَعَقد  يعُ  ،بَ شهَ وأَ  مِ القاسِ  اب نِ  عنِ  تالفِ االخ   نَ مِ ه رَ كَ ذَ  ما رِ آخِ  إىل مٍ َقدن مُ 
 يف هذِ  الفَ تِ و  االخ  تِ إقامَ 

َ
َّلةِ ه امل إىل  ةِ جارَ التِّ  ةِ سّلَ يف مَ  بَ هَ وأش   مِ القاسِ  اب نِ  تالفِ ن اخ  مِ  س 

 ا أرضُ ه ألهن هذِ  رُ يع  غَ  بِ احلر   إىل أرضِ  ةِ جارَ التِّ  ةَ سّلَ مَ  فإاّ ؛  ا يَةِ اجلِ  يف أرضِ  ربِ احلَ  أرضِ 
ّ   ةٍ يَ ا  جِ  َ  منَ  م  رَ غ  يت َعلي ها مَ لا رضُ أّما األ، و ةِ نن والسُّ  وِّ باحلَ   ة  خوذَ وِهَي م

  فإان  مِ غارِ امل
َ
 ر  و  جَ  مَ رَ غ  امل

َ  منَ  غرم  ها مَ لي  وعَ  ثاعُ تُ  يف األرضِ  الَقو لِ  رُ ويتج  فَ  ،لم  واُ 
 مِ القاسِ  اب نِ  ذهبِ لى مَ عَ  مِ غارِ امل

َ  أان  بَ هَ وأش  
َ بعُ  فإا   بِ العي  كَ   مَ غرَ امل   مَ اِ لَ  الثَعي عِ  دُ ق  بِِو عَ  نيِّ

ُ
َلُو   نين  ثعَ  يعُ ملَ  إا  و  ،الفٍ ال خِ بِ  كَ اَِ ش  امل

لى عَ  اضَ اِ َهَذا االع   ر  بعن دَ تَ . يوبِ العُ  رِ سااِ كَ   وُ مُ اَ ل  ويعَ  يبِ ذا العَ ِبِ  الثَعي عَ  دن رُ يعَ  ك أا  اَ ش  مُ ل  كاَا لِ 
 .ارِ طّ العَ  اب نِ 

  
م  الِقاض ي  ِمسألةث ب ي[ ] 194]  [م ِخاِلِفة  ح كر

 الكٍ يف أم   ومٍ لى قَ عَ  قامَ  جلٍ يف رَ  م  نكُ اهلل عَ  ضيَ رَ  كم  وابُ جَ . حيمِ الرّ  محنِ اهلل الرّ  سمِ بِ 
 لِ مَ عَ  ن  مِ  القاضي الذك األم اَلكُ  دَ ن  فيها عِ  هم  مَ وخاصَ  بَ جَ ا وَ ها مبِ ها وحازَ تَ ثَ ّثع  فَ  ،م  ديهِ بّي  
 ه ادِ لَ بعَ 

ُ
  ةَ دن مل

َ
 هُ رارُ ه إق  رِ ظَ نَ  سِ جلِ مبَِ  هم  ينَ بَ  قدَ عَ ه وانع  ندَ ا عِ مبِ  ريوٍ فَ  ُكلُّ   رَ هَ ظ  تَ اس  ، و ةَ لوبَ ط  امل

، االقومَ  القاضي أننُو ال  رِ ظَ نَ  لسِ وا يف َة  رّ أقعَ و  ثوها،عَ و  تعَ إاّل اس   ة  جن حُ  طلوبنيَ للمَ  وَ ث  يعَ  وملت 
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 ريقااِ بِِو الفَ  رَ هَ ظ  تَ ما اس   يعَ القاضي مجَ  رَ طن سَ ، و روههَ ما أا   إالّ  فعةٍ ن  يف مَ  جاءَ وال رَ  م   َُ  ةَ جن حُ 
 جوبِ لى وُ عوا عَ مج َ وأَ  ،دِ لَ بالثعَ  مِ ل  العِ  لَ فيِو أه   رَ شاوَ و  ،هم  ينَ ه بَ رِ ظَ نَ  سِ لِ ج  مبَِ  1دَ قَ عَ نع  اما  يعَ ومجَ 
 مِ للقااِ  مَ كَ حَ فَ ؛ َعلي ِهم مِ ك  واحلُ  املطلوبنيَ  جِ جَ حُ  عِ ط  وقَ  مِ القااِ  بِ الِ للطّ   الكِ باألم   مِ ك  احلُ 
عوا نَ ومَ  اَ و و املطلوبضَ رَ تعَ َلُو ِبِو اع   مَ كَ فيما حَ  البِ الطّ  االِ إىل إن   بَ هَ ا ذَ مّ لَ و  ،لَ َلُو وسجّ  دَ هَ وأش  
  وااَ بوا أع  رَ وضَ   اولِ النُّ  نَ مِ  مَ القااِ 

ُ
  عدَ بَ  ةَ دن القاضي امل

ُ
إىل  جالَ لوا الرِّ وقاتَ  الحَ روا السِّ هَ وشَ  ةِ دن امل

َهَذا  فوذِ نُ  ن  عَ  ذا احلالِ عوا ِبِ مَ تَ َعلي ِهم واج   دَ هِ وا أننُو شَ نّ اَ  ن  مَ و  بَ الِ هم وأخافوا الطّ ءَ راوَ  ن  مَ 
إىل  مِ ك  احلُ   ِ ق  وَ  ن  مِ  تِ الّ الغَ  نوفِ صُ  من   األم الكِ  نَ لى ما كاَا مِ ا عَ و  دن عَ َعلي ِهم وتعَ  مِ ك  احلُ 
ّ  نوا لَ يِّ ثعَ فتُ  اآلا،  م ال َمذ ُكورِ هِ لِ ع  كانوا بفِ   ا  ها وإري ِ وغَ  ةِ لن الغَ  نَ و مِ يف َذلَك ُكلِّ  بُ ما جيَِ  جورينَ نا م
  وااِ األع   بِ ر  ضَ  ن  مِ 

ُ
. جورينَ ّ  مَ   [ز  48/ ]  قنيَ فن وَ ال مُ  أم  ُُمارِبنَي  فَ صِ ما وُ  رِ وسااِ  ةِ لَ قاتعَ وامل

 - وإياكَ  نا اهللُ مِحَ رَ  -  ُ ح  فن صَ تَ  : ابٍ تّ عَ  ب نُ ا محنِ الرن  عثدُ  أبو ُُمَمندٍ  رُ املشاوَ  قيوُ ّجاَب الفَ فَ 
ةَ خَ س  ونُ  كَ ؤالَ سُ 

 عَ  بُ ال جيَِ ، و َعلي وِ   ُ ف  قعَ و ووَ وقَ فَ  عِ الواقِ  عاءِ د  تِ االس   2
َ
َعلي ِهم  كومِ ح  لى امل

 بُ جيَِ و  ،بنيَ كام احملارِ ح  أِِبا  مُ اَ وال يل   ةِ لن الغَ  مُ ر  غُ  ال َمذ كورَ  عاءَ د  تِ   االس  نَ من ضَ اليت تَ  ةِ هادَ الشن بِ 
َ  بَ دِّ ؤَ بِِو إلي ِو ويعُ  مَ كَ فيما حَ  ِّن وازعٍ بَ  لَ اِّ نعَ يعُ  للقاضي أا  

 ون احلَ  مُ ُتِِ دَ ملعانَ  َعلي ِهم   كومَ ح  امل
ُ  لن وجَ  ان اهلل عَ و  ه،هادُ تِ بِِو إلي ِو اج   كدّ ؤَ ا يعُ ِمن ُو مبِ  م  هِ ناعِ تِ وام  

 و؛ قَاَلُو اب نُ تِ مح َ رَ بِ  وابِ للصن  وُ فِّ وَ امل
 ب نُ  ليدِ والقاضي أبو الوَ  ُُمَمندٍ  ب نُ ا غُ ثَ ص  أَ  مِ أبُو القاسِ  رااِ املشاوَ  اِ اقيهو الفَ لِ اَل مبت  قو  ،ابٍ تّ عَ 
 .دٍ ش  رُ 

   
ِ اِمسألةث ب  [ ] 111] ِ ا منر ِمِتاع  ِزورج   [ يِما ِيح    ل لرم تِـِوبوى عنـر
 :وصُّ مبا َهَذا نَ  أجابَ و  ،احلااِّ  ب نُ  اهللِ  لقاضي أبو َعث دِ ا قيوُ ها الفَ ن  عَ  ُسِئلَ  سّلة  مَ 

 ارِ دَ  ابُ َعلي ِو بَ  يَعتَعَغلنوُ ك ذِ الن  لَاو َجِتِو بِ  ن وَ املتعَ  هادَ إش  وَ  ؤالَ السُّ   ُ ل  ّمن تَ  .حيمِ الرّ  محنِ اهلل الرّ  مِ س  بِ 
                                                                                                                      

1
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َ ا ِمن ُو  وزُ َفال جيَ ، َ ا ةِ ثَ ا ِ  ةِ يَ من ناحِ  م   َُ  روف  ع  ومَ  جالِ الرِّ   كِّ زَ  ن  مِ  وَ ا هُ مَ فَ ، اهَ عَ مَ  اهُ نك  سُ 
ء  شَ  َاى َ ا شَ  أو   ةُ ثَ رَ الوَ  هُ ياَ جيُ  إاّل أا   ي  ا يَ  دَ هَ ش  وأَ  جالِ الرِّ  زكّ  ا من  يئً َيكوُا َقد  اش  يو اَ ش  أننُو إَّنن

 نن  َُ  عروف  ومَ  ساءِ النِّ  زكِّ  ن  مِ  ي ِ ا كاَا يف الثَ مَ وَ  ،فيوِ  عَ فَ د  مَ  ا الَ ثوتً َذلَك ثُ  َ ا اآلاَ   َ ثَ َ ا وثعَ 
يف  ةِ ركَ الشّ ه َ ا بِ هادُ وإش   ،فيوِ  ةُ ثَ رَ ها الوَ عَ نازَ  إا   منيُ ها اليَ لي  عَ و  ،د  هِ ش  يُ  ملَ   بِِو أو   دَ هَ َ ا أش  فُهو 
 ةِ كَ ِر الشن  ةِ فَ رِ ع  لى مَ عَ  ةٍ نَ يعِّ ثعَ َ ا إاّل بِ  ذُ فُ نع  يعَ  الَ  يفَِّ وُ تعُ أا  ه إىل دِ يَ   َ َُت   يت كاَن   الن  مِ نَ والغَ  رِ قَ الثعَ 
نَعهُ  إذا   جوٍ وَ بِ  منيَ ها اليَ ن  عَ  طُ قِ س  يُ  و الَ تِ من يف ذِ  ئِ الكالِ  قاءِ بَ  ن  ِبِو مِ  دَ هَ ش  ا أَ مَ  اّ أَ وَ  ،ايهَ فِ ما بَعيع 
َ ا  ال ينفذُ  مِ اعادِ  نَ و َثََ الفِ س  تِ ن اس  بِِو مِ  دَ هَ ها وما أش  ي  لَ عَ و عَ فع  دَ  ةُ ثَ رَ ه وادنعى الوَ ذَ أخ    ت  رادَ أَ 

ا مل  فَ لِ َُت   أا   دَ ع  و فَيكوا َذلَك َعلي ِو َ ا بعَ سِ ف  ها وتناولو بنعَ عِ ي  بعَ  يلُّ أننُو وَ   َ ثِ ت  يعُ  إاّل أا   أهن
ذ خَ ؤ  يعُ و  جااا   دِ سجِ ه للمَ دَ ن  ة عِ فَ قعّ وَ املتعَ  بِ هَ الذن راره بِ ُو  وإق  ن  و عَ ت  طَ قَ ِمن ُو وال أس   نَ مَ التن  ضِ ثِ ق  تعَ 
 ن  ت مِ رَ كَ يما وَقد  ذَ ه السِ رَ كَ الذك ذَ  نِ ي  و بالدن َجتِ ألخي َزو   ذلكَ و وكَ مالِ  سِ أ  رَ  ب من  هَ الذن 
 و وعَ تِ حن لى صِ عَ  لُّ دُ ه ويَ رارِ إق   وازَ ك جَ وّ قَ ها ما يعُ جِ و  زَ  ن  عو و تِ أخ   ن  ه عَ دِ ع  بعَ 

ُ
َلُو بِالَيمنِي  قرِّ لى امل

صايا  الوَ  ذُ فن نعَ وتعُ  وّ ح رارَ اإلق   و وأان ينِ يف ميَ  ايدُ ويَ ، ُو إىل اآلان  و عَ طَ قَ وال أس   نَ ي  الدن  ض  ثِ ق  أننُو مل يعَ 
ُ  ثِ لُ ثعُ  ن  ها مِ ُكلُّ 

َُ ث  صايا وتعَ الوَ  نِ عَ  لَ ضَ ا فَ صى مبِ أو   ن  مَ َيكوُا لِ  ،و َ امل و األوىل َلُو تُ صيّ وَ  لُ ُط
َقد  ، و ِبَذِلكَ  ح  رِّ صَ يُ  كاَا مل    و وإا  تِ لُ ه  بتعُ رارِ إق   خُ س  نَ  صيِّ الوَ   قصودِ مَ  من   املفهومَ  ألاّ  ثِ لُ بالتعُّ 
«... هِ رِ م  أَ  رَ آخِ  دَ اهَ عَ  ن  مَ  ذُ خَ ؤ  يعُ  »: (ص)قاَل 

»  :نُو َرِضَي اهللُ عَ  ابِ طّ اعَ  ب نُ  رُ مَ َوقاَل عُ  1
  وُهو وابِ الصن  ةِ حبقيقَ  مُ لَ اهلل أع  و  ،«ها رُ آخِ  ةِ ين صِ الوَ  الكُ مِ 

ُ
َِتِو قَاَلُو إلي ِو  دُ دِّ سَ امل ُد ب ُن ِبَرمح  ُُممن

 َمَع أهلِ  بَ ضرِ يَ  أا   ثِ لُ َلُو بالتعُّ ى يف املوص دٍ ش  رُ  ب نُ  ليدِ وَ قاضي أبو الال قيوُ الفَ  جابَ وأَ . احلااِّ 
 وابِ اجلَ  و حبوّ وابِ اار جَ سصايا و الوَ  عدَ ِمن ُو بَ  لَ ضَ أو مبا فَ  لثِ التّ  نَ مِ  رِ باألكتَ  لثِ صايا يف التّ الوَ 
 .لِ األون 

ِ م  ِمسألةث ب ي [ ] 111]  َ  الرب ِين  والرِكِنائ س  بي د يِار  اإلسر  [ بِنا
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 منيَ لِ املس   أمريِ  تابُ كِ  - كَ قَ فعن اهلل ووَ  قاكَ أب   - لَ صَ وَ  ،حيمِ الرن  محنِ اهلل الرن  سمِ بِ 
صارى النن  أان  ن  َعلي ِو مِ  ع َ قّ ما َقد  وَ  نُ من ضَ تَ نا يعَ عِ ه إىل مَج  ّييدَ اهلل تَ  أدامَ  ينِ الدّ  رِ وناصِ 
يف  سَ نااِ وكَ  عٍ يَ بِ  ناءُ بِ  م   َُ  ثاحَ يُ  وا إلي ِو أا  عفَ رَ  -ها اهلل َتعاىلسَ رَ حَ - ةِ وَ د  إىل العُ  1لنيَ الواصِ 
يف َذلَك  ةُ نن و السُّ ثُ وجِ ا تُ ا مبِ نّ و مِ المَ ا إع  نّ عي مِ د  تَ س  ويَ  م  هُ عَ رااِ شَ  قيمواَ ِِبا يُ  م  هِ رارِ ق  تِ اس   عِ ضِ و  مَ 
  ثاسِ يف األح   مِ ك  احلُ  وَ ج  وَ  تعرفُ ويَ  ،رِ ض  واحلَ  ةِ اإلباحَ  نَ مِ 

َ
نا لَ  م  هِ سِ نااِ وكَ  م  هِ عِ يَ بِ لى عَ  ةِ قوفَ و  امل

َثَما وَ  م  وهُ  ك اهلل قَ فعن وَ  ل  ّمن تَ فعَ  تيعاِبا،و واس  يف َذلَك ُكلِّ  والِ األق   تيعابُ َعلي ِو  فيِو اس    ُ ف  قعَ َحس 
ِ تعَ لَ ازِ النّ  َ  ني 

ِ تعَ كورَ ذ  امل  قيوُ فّجاَب الفَ  ؟ ش كورًا إا  شاَء اهلُل تَعَعاىَل مُّجورًا مَ  رَ ظَ النن  نِ عِ م  وأَ  ني 
 تابَ كِ    ُ ح  فن صَ قثل ما تَ و  ،اكَ نا اهلل وإيّ مِحَ رَ  ؤالَ السُّ   ُ ل  من َّ تَ :  احلااِّ  اللنو ب نُ  لقاضي أبو َعث دِ ا
 رِ أم   ن  مِ  عاهُ ر  تعَ لى ما اس  و عَ ة وأعانَ مَ ص  والعِ  وفيوِ ه اهلل بالتن دَ أين  ينِ الدّ  رِ وناصِ  منيَ لِ املس   أمريِ 
لى ما م عَ ثوُتِ ضي بتُ تَ ق  ذلك يعَ و  ،دينَ لوا باملعاهَ صِ َقد  وُ  كورينَ صارى املذ  النن   ُ رأي  ، فَ ةِ من األُ 
و سولَ اهلل تَعاىل  ِبِو رَ  رَ ِمّا أمَ  دِ ه   م بالعَ  فاءِ والوَ  ةِ من الذِّ  منَ  م   َُ   دَ قَ عَ وانع   دِ ه  العَ  نَ مِ  م   َُ  فَ لَ سَ 
/ ]  ةٍ فَ طااِ  لِّ لكُ  َ ُم   ثاحَ يُ  أا   وابُ اجلَ َرِضَي اهلُل عنُو، فَ  ابِ طّ اعَ  ب نُ  رُ مَ بِِو عُ  دَ هِ عَ و  ، (ص)

 هُ نع  مِ  [ز  49
َ
اهَ عِ ر  شَ  ةِ إلقامَ  ةٍ دَ احِ و  ةٍ عَ يع  بعَ  يااِ ن  ثعُ بِ ِفيِو     لَ اَ بِِو ونعَ     ضَ وِّ الذك عُ  عِ ضِ و  م بامل

2، 
 ينِ الدّ  رَ وناصِ  املسلمنيَ  أمريَ  م ألاّ فيهِ  مِ ك  احلُ  وُ ج  وَ َهَذا . فيها واقيسِ بالنن  بِ ر  الضن  نَ مِ  عواَ نَ ومُي  
 ياطِ تِ واالح   ظرِ النن  نِ س  حُ  ن  آه مِ ا رَ مَ لِ  األَن َدُلسِ  ةِ ايرَ جَ  ن  م مِ هِ لِ ق  نعَ بِ  رَ مَ ه أَ رَ صَ ه ونَ ّييدِ ه اهلل بتَ دَ أين 
 احلربِ  لِ أه   ةِ عانَ تِ اس   ِمنا رً ذَ وحَ  م  هُ نع  مِ  ةِ ثَ العاقِ  م وسوءِ هِ تِ لَ داخِ  ن  ا َعلي ِهم مِ وفً وخَ  منيَ لِ س  للمُ 
  ُ أي  َقد  رَ و ,  عاءِ الدُّ   َ صالِ  م   َُ  وأجابَ  ااءِ اجلَ  لِ ضَ لى َذلَك بّف  ا عَ ريً ااه اهلل خَ م جَ ِبِِ ا َما يومً 

ينَ َنا املالِ لِثَعع ِض أص حابِ  َِ وما  ،َهَذا إا  شاَء اهللُ   لِ ت  يف مِ  حي ُ وُهَو الصن  وُ تُ ر  كَ ا ذَ مَ  وَ حَن   ِكيِّ
َّلةُ هذِ  ت  اَ يعن متََ  َس 

 نيَ يّ كِ املالِ  نَ ا مِ ديتً ا وحَ دميً فيها قَ  ماءُ لَ العُ  فَ تلَ اخ   الذك ن  ها عَ رادِ فِ بان   ه امل
. ةِ صودَ املق   ةِ لَ ازِ للنّ  اجلوابَ   ُ لِ ا ُُي  هً ج  م وَ الفهِ تِ اخ   رِ كِ ذ  لِ  أرَ  مل  : إيلن  رَ هَ واَ  فيما بااَ  م  هِ ري ِ وغَ 

                                                                                                                      
 . هنا ال يفيد أية معىن" إىل"الّنصارى إىل الواصلني، وزيادة : « ز»يف  1
 . «ت» شرعهم، والتصويب من: « ز»يف  2
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يف  منيَ لِ س  للمُ  ما جيوزُ  فيها إالّ  م  ال جَيُوُز  َُ : يلَ َفق  م  هِ ثاسِ يف أح   مِ ك  احلُ  وُ ج  أّما وَ و 
ثاِسِهم     واَ دُّ وَ انوا يعَ ها إذا كَ ن  وا مِ اءُ ا شَ وا مَ عُ ثِ تن يعَ   م أا   وقيلَ  ،القاسمِ  ن اب نِ عَ  غُ ثَ واه أص  رَ . َأح 
اهلل ، و رِ ظَ يف النن   ُّ َي األصَ هِ و  أقولُ  ةِ وايَ ذه الرِّ ِبِ و  ،عيسى ةُ وايَ رِ  وهيَ  ، ِ ل  الصُّ  ما َعلي ِو منَ 

  وابِ الصن  ةِ قيقَ حبَ  أعلمُ 
ُ
ُد ب ُن أمَحَد ب نِ ُمَُ ؛ قَاَلُو وِ تِ مح َ رَ إلي ِو بِ  دِّدُ سَ وُهَو امل  .احلااِّ  من

 

ضرِرار  [ ] 112] دز آِخِر ل إلر دز ب ق ررب  ِمسرج  َ  ِمسرج  م  ب نا  11[ ح كر
ِجدِ : َل َرِضَي اهللُ َعنوُ اوق ِجد  بُِقر ِب َمس  الُم يف اآلِخِر ِمَن إِلض راِر فَال كَ لِ  ِإذا ُبِِّنَ َمس 

ِجَدي ِن، َكذِلَك يف  َم اآلِخِر ِمنُهما ِإا  َكاَا ُبِِّنَ وايَِة هِذِه اللنف ظَةُ الرِّ ال َمس  ُم يُوِجُب َهد  ك  ، واحلُ 
 َ َعةُ و . وال َمن َع ِمن ُو ِإا  ملَ  يُعْب  راَر َرَجَع   إلي ِو ألَنن  ال ثُعق  ِصُد صاِحِثها اإِلض  ُو ملَ  يَعق ِصد  فَِإا  َكاَا َمق 

ا تعُ  ِصِد اإِلض راَر فَعَقد  يُقاُل ِإهن َل َو َقد   2 ُحُثساً َكَما ِهَي، فلَعلن ىنث  يف َُت ثيِسو ال ربن وِإا  ملَ  يق  اع 
تُرواَ   . َتَدبعنر  َهَذا ال َكالَم َعلى َحقيَقِتوِ . يف ال َمو ِضِع َحَتن يُعث ىن، واهللُ َأع َلمُ  3َيك 
  

 [ الِيم ين  بي ِدعروك الدويرن  ِمسألةث ب ي  [ ]113]
لتنرَوةِ ا لِ أه   ن  مِ  لٍ جُ يف رَ 

 ىّل وَ تعَ وال يعَ  5وِ رِباعِ  راءِ يف كِ  فواَ رن صَ تَ يعَ   الءُ كَ َلُو ُو  واملالِ  اهِ واجلَ  4
وادنَعى  وِ كيلِ َو  ن  مِ  و الَ سِ بنف    ِمن ُو الِكراءَ وىّل أننُو تَ  اسِ النّ  عضُ عى َعلي ِو بَ ادن فَ  و،سِ ف  نعَ َذلَك بِ  وَ هُ 

ُ تَ حالَ   َ ثَ ثع  أَ  ا  إ منيُ نُو اليَ عَ  طُ قُ س  يَ  هل   ا،دينارً  ثعنيَ وسَ  ةً سَ و ََخ  فَ َعلي ِو أننُو أسلَ 
 ةَ مَ دِّ قَ تعَ و امل

                                                                                                                      
 .   (أعالُه  37أنظر املسّلة رقم : ) مسّلة تكّررت   1
 . فَعلن : « ز»يف  2
 . تكتر: « ت»يف  3
روَءة : الّلغُة املشهورُة يف هذه الكلمِة َُت قيُو ا ماِة  4

ُ
 .امل

َّكِّ مكعاا، ومجععو أَر بُعع  ورِبعاع  و : لرنب عا 5 َن عاُِل وداُر اإِلقامعة: الرنب ععُ ، و رُبُعوع  وأَر بعاع  املنال والدار بعينهعا، والعَوَطُن معَت كعاا وبع
. امل

 [.ماّدة ربع: اللساا] َُمَلنُتهم: وَرب ُع القوم
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اَب َرِضَي فّجَ . الفً سَ  دٍ حَ أ ن  مِ  ذُ يّخُ  الَ  وُ وأنّ  الِكراءِ  نَ ا مِ يئً و شَ فسِ نَ  بِ ىّل وَ تعَ يعَ  يف أننُو الَ  وُ تُ ادَ عَ وَ 
 ةِ ثهَ والشُّ  1طةِ َمَع اعل   لوبِ باملط   منيُ اليَ َوقَعف ُ  َعل يِو، وتَعتَعَعلُُّو و  كَ ؤالَ سُ  ل ُ تّمن  : عنُو اهللُ 
َُدوننَةِ  مُ ك  حلُ ، واَرمِحَُو اهلل مالكٍ  ذهبِ يف مَ  ل  أص  

 ثدِ عَ  ب نِ  رَ مَ عُ  ُهَو قولُ لوم  و عمَ و  ِبَذِلَك يف امل
 منيُ واليَ »: قالَ و فَ تِ لَ قَ نعَ  بعضِ  وايةِ ة يف رِ يادَ زِ  ديثِ احلَ  ذِ رُ طُ  عضِ َذلَك يف بَ  َقد  جاءَ وَ . اياِ العَ 
«رَ كَ أن   ن  ى مَ لعَ 

نَعُهما خُ  2 تَعاىل  َرمِحَُو اهللُ  كٍ مالِ لِ  ة  جن و حُ ويف َذلَك ُكلِّ ، ة  طَ ل  إذا كاَن  بَعيع 
قاَلُو و  ماءِ لَ العُ  نَ مِ  ة  اعَ مجَ  ةٍ طَ ل  عُ  ثارٍ تِ اع   وى دواَ ع  الدن  نِ من ضَ مبُِ  منيَ اليَ  َردن  وَقد   ،ولِ و  لقَ  ة  يَ وِ ق  وتعَ 

ةَ ثابَ لُ  ب نِ ا رَ مَ عُ  ب نُ  كاَا ُُمَمندُ   وِ وبِ  بَعع ُض املاِلِكّينَي،
 ا،دميً نا قَ دَ ن  عِ  كامُ األح   تِ رَ جَ  وِ بِ و  يت،ف  يعُ  3

 نِ أف َت مَ  وِ بِ و  يت،ف  نا يعُ هااِ قَ فعُ ِمن   فَ لَ سَ  ن  ومَ  ضواَ ق  يعَ  ضاةِ القُ  نَ مِ  اَ رَ دَ  ن  مَ   ُ ك  َر أد   وِ ي  لَ عَ و 
  ُّ صِ و ويَ لِ الاِ دَ  ن  ه مِ دَ ن  عِ   ُ ضِ تن ا يعَ مبِ  وِّ احلَ  وُ ج  وَ  ةِ لَ ازِ يف النّ  مِ حاكِ ل  لِ   لوحُ تاين إاّل أننُو َقد  يَ ف  تعَ اس  
 ََ ِل وبُعع   بِ الِ الطّ  لِ ُتامُ  ن  مِ  وِ ثابِ أس   ن  مِ  وِ ي  دَ َل ِل والفض  َط لوِب خبَرَبِه وسريَتِو يف الَعد 

ِده وبَراَءِة امل
َط َلِب الذك طََلِب بِو 

نَعُهما ةِ طَ ل  واعُ  ةِ هَ ثع  الشُّ  مِ دَ َمَع عَ َعِن امل  وِ ثِ سَ حِبَ  لَ ا كاَا َذلَك وعمِ فَإذَ  ،بَعيع 
. َعلي ِو فيوِ  اَ رَ اهلل ِمن ُو َفاَل حَ  يعلمُ  يفٍ خَيكوُا َلُو فيِو أو  وىً ن  َغري ِ هَ مِ  منيِ اليَ  قاطِ يف إس  
ُد ب ُن و . توُ ف  صَ لى ما وَ عَ فعَ  ضاءِ ياس القَ وقِ  ِبوِ  مُ ك  رى احلُ أمنا ما جَ و  بِاهلِل التعنو فيُو ؛ قَاَلُو ُُممن

 .احلااِّ 
  

ِفاد  ِمسألةث ب ي [ ] 119]  [ الرِوقرف  ِعلى اأِلحر

                                                                                                                      
ُل طَعةُ  1 عِاَاكُ  َكععااَ  ِإَذا َمعا َوِهععيَ  ، أَع يَعااٍ  ُخل طَععةُ :  نَعو َععااِ  َوِهععيَ  ، الشنعرَِكةُ  ِهععيَ  اع   أَا   ِهععيَ وَ  ،أَو َصععافٍ  َوُخل طَعةُ ؛ األ ع يَععااِ  يف  ااِلش 

ِ  ِمععنَ  َواِحععدٍ  ُكععل َمععال َيُكععواَ  َِليطَععني  ععتَعرََكا ، َفَخَلطَععاهُ  ُمَتَميعِّععاًا اع  ّ َوى)  َكععال َمرَاحِ  ، األ و َصععافِ  ِمععنَ  َعععَددٍ  يف  َواش   َوال َمر َعععى(  ال َمعع
عععَربِ  لَعععبِ  َوال َمش  عععل َوال َمح  ار وزارة األوقعععاف والشعععؤوا اإلسعععالمية ، إصعععدالكويتيعععة الفقهيعععة املوسعععوعة: انظعععر ) َوالرناِععععي َوال َفح 

 (. 352ص4، ا 2.بالكوي ، دار السالسل ، ط
 عَ  ن وحنوه فالثينةُ واملرُتَ  اهنُ باب إذا اختلف الرّ  2

ُ
 [.2/888: صحي  الثخارك] يولَ عى عَ مدن لى الُ عَ  منيُ عي واليَ دن لى امل

 أهل على ُمقدماً  الفقو، يف إماماً : كاا .الفقيو لُثابَة بنا اهلل َعث د باأ: ُيَكىنن  قُعر طَُثة؛ أهل من لُثابَة، بن عمر بن ُُمَمندهو  3
 (.515ابن الفرضي، تاريخ علماء األندلس، ص : انظر). بالُفتيا والثصر الرأك حفظ يف َزمانو
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 نِ مح  اهلل الرن  مِ س  بِ : وصُّ ا َهَذا نَ مبِ  بَ وجاوَ  ،نوُ ها َرِضَي اهللُ عَ ن  ُسِئَل عَ  سٍ ث  يف حَ  ة  لَ َّ س  مَ 
َخةَ نُ و  ،تابِ َهَذا يف َهَذا الكِ  ذَ و  فعَ  عَ َهَذا الواقِ  كَ ؤالَ سُ   ُ ح  فن صَ تَ . حيمِ الرن  س 

 ثيسِ ح  التن  دِ ق  عَ  1
 ءِ داهَ الشُّ  طِّ لى خَ عَ  ةُ هادَ الشن و . وِ لى َذلَك ُكلِّ عَ   ُ ف  قعَ وَ و  ه،رِ ه  لى اَ عَ  جيلَ س  و والتن قَ و  فعَ  عِ الواقِ 
 دِ لَ وَ  ن  مِ  2امً امغر  بِِو أان  مُ القااِ  يُّ صِ الوَ   َ ثَ أثع   ، فإا  ثيسُ ح  ِِبا التن   ُ ثُ ت  يعَ  ة  لَ عامِ  جيلِ س  يف التن 
 
ُ
 ضاءُ القَ  بَ جَ وَ  أمح َدَ  وِ نِ اب   يَت  نَ ابع   وِ ي  تعَ فيدَ حلَِ  ثيسِ ح  بالتن  األم الكِ  ةِ حن صِ  ةِ كينَ سَ  دَ ع  بعَ  دَ لِ وُ  سِ ثِّ حَ امل
 ثاتِ ارِ والوَ  3املوتاتِ  ثاتِ إث   من   ةُ ثَ صَ َبل العَ  يوصِ إلي ِو امل اعما دَ  ين صِ الوَ  مِ اَ ل  يعَ  ملَ  و  ،ا ِبَذِلكَ م َُ 

 فيدَ ا حَ مهُ ما  بّنعّ  َُ  ينَ رّ قِ إذا كانوا مُ 
ُ
إلي ِهم  صارَ  ال َمذ كورَةَ  األم الكَ  وبّان  ،وِ نِ تا اب  نَ ابع   سِ ثِّ حَ تا امل

 عَ  املرياثِ   ثيلِ لى سَ ها عَ ن  مِ  م  ديهِ ي  ما بَّ 
ُ
 أاّ  4إالن  [ز  12/ ]  ةُ ثَ صَ عى العَ ادن  وإاِ  سِ ثِّ حَ لى امل

 
ُ
 ،كتوا ذلِ ثِ ت  يعُ  كاَا َعلي ِهم أا    ،ثيسِ ح  التن  دَ ع  بعَ  االكً أم   ال َمذ ُكورَةِ  5ُقَرىبال بَ سَ تَ اك   سَ ثِّ حَ امل
امغرامً  أان  ثيسِ ح  التن بِ  مُ القااِ   ِ ثِ ت  مل يعُ  ، وإا  ةِ يازَ حلِ او  ثاتِ اإلث   دَ ع  ها بعَ ن  و مِ وا مرياثَ قّ حِ تَ س  يَ فعَ 

 دَ لِ وُ  6
 م يف األم الكِ هِ قِّ لى حَ وا عَ قُ لى َذلَك وبعَ فوا عَ لَ حَ  هالَ ثع  قعَ  ُوِلدَ أننُو  ةُ ثَ صَ وادنعى العَ  ةٍ كينَ سَ  عدَ بَ 
أننُو  تااِ فيدَ احلَ   ِ فَ لَ حَ  وِ نا بِ لَ  مَ ل  لى َذلَك َوقالوا ال عِ عَ  منيِ اليَ  نِ عَ  7لواكَ نَ إا  وأّما  ،ةِ راثَ بالوِ 
 فَ ق  وَ  غ  لُ ثع  تعَ  ِمنُهما ملَ   ةُ غريَ الصن  وإا َكاَن ِ  تا احلثسَ قن حَ تَ َذلَك واس  لى تا عَ عَ ادن  إاِ  ا ُ دَ ع  بعَ ُوِلَد 
 دُ ث  ؛ قَاَلُو عَ وِ تِ مح َ رَ بِ  فيوِ و  التعن  يلُّ ووَ  مُ لَ ه واهلل أع  ذَ خُ ّ  وتَ  فَ لِ وَُت   غَ لُ ثع  تعَ َ ا إىل أا    بِ ها الواجِ قِّ حَ 

                                                                                                                      
ناسب للّسياِذ هو  1

ُ
 . الواردة يف املع" نسخ "، وليس "نسخة"لعّل الّصواَب امل

ُغ ععععَرُم : مغرامععععا، واملشععععهوُر يف هععععذه الكلمععععِة : « م»و« ز»هكععععذا ورد يف  2
ُغ ععععَرُم، وامل

ِء : امل ي ِن أو املولَععععُع بالّشععععي  ُتع َقععععُل بالععععدن
امل

 [.اللساا، ماّدة غرم]
 .هكذا يف مجيع النسخ 3
 .إىل: يف األصل  4
 . «م»القهر، والتصويب من : « ز»يف  5
ُغ ععععَرُم : كلمععععِة مغرامععععا، واملشععععهوُر يف هععععذه ال: « م»و« ز»هكععععذا ورد يف  6

ُغ ععععَرُم، وامل
ِء : امل ي ِن أو املولَععععُع بالّشععععي  ُتع َقععععُل بالععععدن

امل
 [.اللساا، ماّدة غرم]
لعو َنَكعَل ععن الععدّو وععن اليمعني يَعن ُكعل، بالضعم، َأك َجعُْبَ، وَنكن :  يقعال. َنَكع َ  : َكَل عنو يَعن ِكعل ويَعن ُكعُل ُنكعوالً وَنِكعلَ ن 7

 [.مادة نكل: لساا العرب] عن اأَلمر يَعن ُكل ُنكوالً ِإذا َجُْبَ عنو الرجلُ  َنَكل: ويقال. و عنورفَ صَ : عن الشيء
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 سَ ثن أننُو حَ  ثيسِ ح  التن  لُ وأون  ؛ةٍ قالَ مَ  ن  مِ  دَ رَ وَ  ثيسُ ح  التن ا َهذَ  ،دٍ ش  رُ  ب نُ  دُ من وُمَُ  ابٍ تّ عَ  ب نُ  نِ مح  الرن 
لى ذا عَ كَ   ةَ يَ ر  قعَ  سَ ثن أي ضًا حَ  ذلكَ وكَ  ها،دَ ع  ا بعَ  َ  دَ لن وَ تعَ  ن  لى مَ وعَ  ةَ سكينَ  وِ تِ نَ لى ابع  ذا عَ كَ   ةَ يَ ر  قعَ 
واُ كُ تَ فعَ   ،م  قاِبِِ أع   قابِ وأع   م  قاِبِِ لى أع  وعَ  ،هادَ ع  بعَ  دَ لن وَ على َمن  تعَ و  ،ةَ سكينَ  وِ تِ نَ ابع  

رى القُ  1
َفهذا ، اين َذلكَ والتّ  لِ يف األون  ر  كُ ذ  يَ  كاَا ملَ    وإا   ،مقاِبِِ أع   قابِ وأع   م  قاِبِِ لى أع  عَ  الثُ التن 
 .نَ سَ َذلَك َعلي ِو كاَا أح   دَ بع   الَ حَ  وأَ األوىَل  يف  بَ قِ لعَ َر اكَ ذَ  و  لَ وَ  ،هُ رادُ مُ 

  
 [ ِمل ك  ِمِجار ت األورد يِة  مِتى ِجفوتر تِ ِمسألةث ب ي [ ] 111]
 ن  عَ  عَ طَ قَ ادك انع  َذلَك الوَ  ك مُثن إاّ ادِ ها الوَ رُ َكاَا جياوِ   ،أرض   2َلوُ  يف رجلٍ  ّلة  س  مَ 

 َذلِ 
َ
  صاِحبُ  قامَ فَ  ،اسً يابِ  ةً دن مُ  يَ قِ وبَ  كااِ َك امل

َ
 ادَ أر و  سَ ادك اليابِ َذلَك الوَ  بَ لَ طَ فَ  واريثِ امل

ِ تعَ فن الضّ  لِ أله   ال َمذ ُكورِ  سِ ك اليابِ الوادِ  لُ ه  أَ َلُو َذلَك و  ل  هَ فعَ  ،اظرً نَ  راهُ ا يَ مب وُ كَ لُّ متََ  ُ  ني 
ِ تعَ قَ الصِ امل  ني 

  بِ صاحِ لِ  بَ جَ وَ  وإا  ؟ وَكي َف َلُو 
َ
 ؟ كيف َذلَك الوادِ  رى املاءِ َة   من   رُ َلُو أكتعَ  ل  هَ  ،واريثِ امل

  جِ الاِ يف الوَ  اض  اِ َلُو اع   وهل  
ُ
جورًا إا  ّ  ا مَ قً فعن وَ و مُ يف َذلَك ُكلِّ  وابَ نا اجلَ لَ  نيِّ  بعَ ؟ َلُو  ةِ قَ الصِ امل

نا اهلل قَ فعن وَ  -  ُ ح  فن صَ تَ : مَح ِديَن  ب نُ  اهللِ  قاضي أبو َعث دِ ال قيوُ الفَ  جابَ أَ و  ؟ شاَء اهلُل تَعاىل
   ُ ف  قعَ ووَ ُسؤاَلَك َهَذا  – اكَ وإيّ 

َ
 ن  و مِ ونَ لُ يعَ   ذينَ لن ادك لِ الوَ  وُ ن  عَ  الَ ك زَ ذِ الن  عَ ضِ و  َعلي ِو وامل

يا ت  الفُ  لِ اَ تعَ  ملَ   منيَ لِ املس   اتُ وَ يف أننُو مَ  نواٍ ح  سُ  ن  عَ     يَ وِ رُ  ةً لَ و  ا إالن قعَ واتً َيكوُا مَ  الَ وَ  ،وِ ي  َهتعَ جِ 
 واهلُل  ها،الفِ لى خِ رك عَ جَي   ضاءُ والقَ 

ُ
 قيوُ الفَ وَأجاَب  .ينَ دمَح   و؛ قَاَلُو اب نُ تِ مح َ رَ بِ  وابِ لصن لِ   وُ فِّ وَ امل

 وَ . أقولُ  ةِ ماعَ ي اجلَ قاضِ  قيوِ الفَ  وابِ جَ  لِ ت  مبِِ و :  احلااِّ  اللنو ب نُ  قاضي أبو َعث دِ ال
ُ
؛ عااُ تَ س  اهلل امل

 .احلااِّ  قَاَلُو اب نُ 
  
ت غرِ ل  الم عرم ر  ِمسألةث ب ي [ ] 116] رك ِو  نر قـِِبِت اسر  [لِ ا  نـِِفا   الع مر

                                                                                                                      
 . «م»فيكوا، والتصويب من : « ز»يف  1
 . كاا لو: « ز»يف  2
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: وُ صُّ ا َهَذا نَ مبِ وَأجاَب  ،احلااِّ  اهلل ب نُ  أبو َعث دِ  قيوُ ها الفَ ن  ُسِئَل عَ  رىم  يف عُ  ة  لَ َّ س  مَ 
ُ  دَ ق  والعَ  ؤالَ السُّ   ُ ل  ّمن تَ 

َ  ةِ نَ بع  الل ة  ذَ رى نافِ م  العُ و  ،وُ قَ و  فعَ  خَ سَ تَ ن  امل
واَل يُوِهُنها َما ثَعَثَ  ِمن  ،ةِ مورَ ع  امل

ُ  اللِ غ  تِ اس  
ُ  ةِ كَ ِر تَ  ن  مِ  ذَ خُ ّ  تَ  ا أا  و َ  ،وصاحلِِ يف مَ  ةَ لن الغَ  وِ خالِ و وإد  سِ ف  نعَ َ ا لِ  رِ عمِ امل

 وُ لن تعَ ا اغ  مَ  عمرِ امل
َ  قالِ ت  يف مِ  ةُ ثَ ا ِ و  .َذلكَ  ن  مِ 

  دِ لى يَ عَ  ةِ ثَ ا ِ   ِ ق  ها َ ا يف وَ عَ ضَ ا كاَا َقد  وَ ا إذَ  ََ  ة  ذَ نافِ  ةِ صوفَ و  امل
وُهَو  ذُ فُ نع  يعَ  ها َفالَ ع  ضَ يَ  ملَ   ، وأّما إا  ع  ف  فيها دَ  ن  كُ يَ  وملَ   ةُ ثَ ا ِ   ِ تَ ثَ ثعَ و  ،دولٍ عُ  ُشهودٍ  ةِ رَ ض  حبَ  هِ ري ِ غَ 
 .باهلِل التعنو فيوُ و . صايايِو الوَ فِ  لُ خُ د  يَ  الَ وَ  ،روث  و  مَ 

 [ الرو ِصايِة  ِعلى اشبرن  بـِعرِد ِزواج  األ م  ِمسألةث ب ي [ ] 117] 
 ا اب نُ فيهَ  مَ كَ حَ  ،هُ ذَ خ  أَ  ياءُ لِ األو   ادَ أرَ ها وَ نِ لى اب  عَ  ة  ين صِ وِهَي وَ  مُّ األُ   ِ ا تَعَاونجَ إذَ :  قالَ 

ا يهَ فِ  و  قِّ حَ أُ  وملَ   .هرُ يع  وغَ  مواَ ا  حَ  ب نُ اأف َت  كَ ذلِ و، وبِ لِ ثَ قِ  ن  ها مِ دميُ ق  اَا تعَ كَ بِِو َو  وُّ حَ ا أَ هن َّ بِ  دينَ مَح  
 وابً جَ 

َ
 مومِ عُ ا لِ هَ َغيع رَ  يلُّ ا كاَا الوَ َك إذَ ا َذلِ وإَّننَ  ،ا ََ  ةَ ضانَ حَ  أننُو الَ  يل  1َاَهرَ مُثن  ،سِ لِ ج  ا يف امل

« يحِ كِ ن  تعَ  ا ملَ  بِِو مَ  وُّ حَ أَ  أن  ِ »  : [(ص)] يوِ دّ الصِّ  لِ و  قعَ 
2. 

  
 [ ِحد  البـ ل وو  ِمسألةث ب ي [ ] 119]

   ُ ل  من َّ تَ  : احلااِّ  ب نُ  اهللِ  لقاضي أبو َعث دِ ا قيوُ ها الفَ ن  عَ  جابَ ، أَ لوغِ الثُ  دِّ يف حَ  ة  ّلَ س  مَ 
ه دُّ حَ فَ ؛  ة  الثَ ثَ  دود  حُ  لوغِ يف الثُ  المِ لغُ لِ ، و َعلي وِ   ُ ف  قعَ وَ و  – اكَ نا اهلل وإيّ دَ شَ ر  أَ  - كَ ؤالَ سُ 
 غنيَ الثالِ  مِ ك  حبُ  نع َث َ أ ن  فيمَ  ةَ ظَ ي  رَ ِّن قعُ يف بَ  مَ لن ى اهلل َعلي ِو وسَ لّ صَ  عَ نَ َكما صَ   ثاتُ واإلن   المُ تِ ح  الا
 :أننُو قاَل  يِّ اِ رَ القُ  ةَ ين طِ عَ  ن  عَ  كَ وِ رُ . م  هُ ل  تعُ ق  يعَ  م  لَ فعَ  غارِ الصِّ  مِ ك  حبُ     ثِ ن  مل يعُ  ن  وفيمَ  ،م  هِ لِ ت  قَ بِ  رَ مَ وأَ 

                                                                                                                      
 . «ت»أاهر، والتصويب من : « ز»يف  1
رٍو جاَء فيو أّا ام رأًَة  2 ناِد َرواُه َعثُد اهلل ب ُن َعم   ععاءً طِّن لعو وِ بَ  ِّن َهَذا كااَ اب   اهللِ  سولَ يا رَ :  ل   قاَهَذا حديث  َصحيُ  اإلس 
عوحِ  قاءً يي لو ِسعد  وثَ   امل  بعو َمع وُّ أَحع أنع ِ » : (ص)اهلل   سعولُ  عا رَ  قعالَ . ِّّن و َععَععاِ ن  أا يعَ  ِّن وأرادَ َقعأبعاه طلن  اّ وإ ،و حعواءً رك لَعج 
َرك علععععى الّصععععحيح «ي ِحععععكِ تن   ععععَتد  َرَجععععو احلععععاكُم الّنيسععععابورك يف املس  حععععديث صععععحي  َهععععَذا : وقععععاَل ( 221ص 2ا)ني أخ 

  .اإلسناد
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    ثِ ن  يعُ  ملَ   ن  ومَ  ،لَ تِ قُ   َ ثَ نع  أَ  ن  مَ  كااَ فَ  ،ةَ ظَ ي  رَ قعُ  ومَ يَ  مَ لن ى اهلل َعلي ِو وسَ لّ صَ  يبِّ لى النن نا عَ ض  رِ عُ » 
 ألاّ  ،ةً نَ سَ  ةَ رَ ش  عَ  سَ ََخ   ثُ الِ التّ  دُّ احلَ و . 1«ثيلي سَ  يَ لِّ خُ فَ     ثِ ن  مل يعُ  ن  فيمَ   ُ ن  كُ ، و وُ ثيلُ سَ  يَ لِّ خُ 
ه يف وأجازَ  ،ةً نَ سَ  ةَ رَ ش  عَ  عَ بَ وكاَا َلُو أر   ،دٍ أحُ  مَ و  يعَ  رَ مَ عُ  اب نَ  دن رَ  مَ لى اهلل َعلي ِو وسلّ صَ  يبن النّ 
 ن  مِ  بٍ ه  وَ  ذا قاَل اب نُ وِبَ  ،جالِ َمَع الرِّ  َلُو يف اعُرواِ  اَ ذِ وأَ  ،ةً نَ سَ  ةَ رَ ش  عَ  سَ ََخ   غَ لَ وَقد  بعَ  ذِ دَ ن  اعَ 

عَ ث  سَ  قيلَ و  ،ةً نَ سَ  [ز  15/ ]  ةَ رَ ش  عَ  ااَ َثَ   لكَ ذَ و : ثيبٍ حَ  وقاَل اب نُ  ،َناأص َحابِ 
 ،ةً نَ سَ  ةَ رَ ش  عَ  2

َرِضَي اهللُ  رَ مَ عُ   ب نِ اهلل َعث دِ  قولَ  ألان ؛  بٍ ه  وَ  إلي ِو اب نُ  هبَ دك ال َما ذَ ن  عِ  3ألثَث ُ ا وَ ذا هُ وهَ 
 ين،ا  جيُِ  م  لَ فعَ  ةً نَ سَ  ةَ رَ ش  عَ  عَ بَ ويل أر   دٍ حُ أُ  ومَ يَ  مَ لن لى اهلل َعلي ِو وسَ صَ  يبّ لى النّ عَ   ُ ض  رِ عُ »: نُو عَ 
ى اهلل لّ و صَ تِ يف إجازَ  فليسَ  .5«ينّجازَ فَ  ةً نَ سَ  ةَ رَ ش  عَ  4سَ ويل ََخ   ذِ دَ ن  اعَ  ومَ َعلي ِو يَ   ُ ض  رِ عُ و 

ا إجازَ  ،غَ لَ لى أننُو كاَا بعَ عَ  ة  داللَ  ذِ دَ ن  اعَ  عامَ  مَ لن وسَ َعلي ِو   ،تالَ القِ  طيوُ آه يُ و رَ و كاَن  ألنّ تُ وإَّنن
يَعُقوُل  ن  ِمّ  ديثِ احلَ  ّويلِ بتَ  عرَ أش   رَ شَ عَ  ةَ سَ م  باعَ  لُ اِ القا نِ كُ يَ  َذلَك ملَ   رُ ثعَ اعَ  لَ مَ تَ إذا اح  و 
َرِضَي اهللُ  رَ مَ عُ  اللنو ب نِ  َعث دِ  نِّ يف سِ  فَ لِ تُ اخ  َقد لى أننُو عَ  ،رَ شَ عَ  ةَ يَ مانِ وبالتن  رَ شَ عَ  ةَ عَ ثع  بالسن 
لى اهلل صَ  يبّ لى النّ عَ   ُ ض  رِ عُ »: قاَل  رَ مَ عُ  اب نِ  نِ عَ  سريينَ  وى اب نُ رَ فعَ ؛ ه أجازَ  ثُ ي  حَ  عنُهما

 ةً نَ سَ  ةَ رَ ش  عَ  عَ بَ أر   وأنا اب نُ  ذِ دَ ن  اعَ  مَ و  َعلي ِو يعَ   ُ ض  رِ وعُ  ،يندن رَ فعَ  رَ شَ عَ  ةَ الثَ ويل ثَ   لمَ َعلي ِو  وسَ 
 ننيَ السِّ  لِ أج   اه ال من  إيّ   مَ لى اهلل َعلي ِو وسلن صَ  يبّ النّ  ةِ لى إجازَ عَ  ربُ َهَذا اعَ  لن دَ فَ  «ينفّجازَ 

ا ِهَي من   لى اهلل صَ  يبن النّ  ه أان ريُ أو غَ  بٍ عازِ  ب نُ  اءُ كى الربَ َقد  حَ و  ،تالِ قِ ل  و  لِ تِ إطاقَ  لِ أج   وإَّنن

                                                                                                                      
ععرِ عُ  : قعالَ  يِّ ِاعرَ القُ  طيعةَ عَ  ععن   ريٍ َمعععُ  بعنِ  امللعكِ  ثعدِ ن عَ َعع 1   َ ثَععنع  أَ  ن  َمع كعااَ فَ  ةَ ظَعي  رَ قعُ  يعومَ  مَ ى اهلل عليعو وسععلن لّ َصع يبِّ لعى النّعنا عَ ض 
حعديث حسعن صعحي  َهعَذا : الّاِمعذّك قال أبعو عيسعى . ثيليسَ  يَ لِّ فخُ     نثِ ن مل يُ ِمن  ن ُ كُ و فَ ثيلُ سَ  يَ لِّ خُ     ثِ ن  مل يعُ  ن  ومَ  لَ تِ قُ 

سععنن ) وإسععحاذَ  أمحععدَ  وهععو قععولُ  و،نُّ و وال ِسععالُمععاحتِ  ف  عععرَ بلوغععا إا مل يُ  اإلنثععاتُ  العلععمِ  أهععلِ  بعععضِ  عنععدَ والعمععل علععى َهععَذا 
 (.541/ 4: الامذك

 .وردناه يف املع ، والّصواُب ما أ"سثعَة عشرَة سنةً " : "م"و" ز"ورَد يف  2
 .األشثُو، ولعلن املناِسَب للّسياِذ هو َما أثثتناهُ " : م"و" ز"يف  3
 .، والّصواُب ما ُصحَِّ  يف املع "َخسَة عشرَة سنةً " : "م"و" ز"ورَد يف  4
 .3/5492: صحي  مسلم، باب بياا سّن الثُلوغ  5
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ِ بعَ  ن  مِ  يااُ ث  الصِّ  عُ ِر طَ ص  كاَا يَ   مَ َعلي ِو وسلّ  ، َهَذا تالِ ه يف القِ جازَ أَ  ةً ون أى فيِو قعُ رَ  ن  مَ فَ  وِ ي  دَ يَ  ني 
 ذلَك عَ  لن و، فدَ فظِ لَ  دواَ  ديثِ ىن احلَ ع  مَ 

ُ
ُ كَ   غ  لُ ثع  مل يعَ  وإا   تالِ قِ ل  لِ  1طيولى امل

 ،غَ لَ َلُو إذا بعَ  طيوِ امل
ا يعَ  المَ تِ ح  الا إالن أان  اليت   كامُ واألح   نيَ يّ مِ اآلدَ  قوذُ أّما حُ و  و،ثاتُ واجِ اهلل َتعاىل وَ  وُّ بِِو حَ  وُ لن عَ تعَ إَّنن
  نيَ بَ  ذُ فّ نعَ تعُ 

ُ
و مانُ ت  كِ   نُ كِ ومُي   ى،رَ د  ال يُ  ر  و أم  ألنّ  المِ تِ ح  البا 2[جَيوُز أا  تَعتَعَعلنوَ ]َفال  لمنيَ س  امل

ا جيبُ  ،عاقهوادِّ   ،ثاتُ إلي ِو وُهَو اإلن   ظرِ و بالنن تُ فعَ عرِ مَ  نُ كِ وميُ  رُ ظهَ يَ  َك بّمرٍ َذل وُ لّ تعَ يَ  أا   وإَّنن
ما َيكوُا  رُ تعَ وأك   ،ةٍ دن مُ  تريِ َعلي ِو بكَ  مُ دن قَ تعَ وال يعَ  مِ الحتِ الا عنِ  رُ تّخن ال يَ  لبِ أننُو يف األغ   لىعَ 
الن أ إيلن  وَأَحبُّ : مِ القاسِ  قاَل اب نُ و  ،" َ ثَ إذا أنع   3دُّ َيَُ " :َرمِحَُو اهللُ  ك  وَقد  قاَل مالِ  .َلوُ  ناً ارَ قَ مُ 
ا يَ  مَ لَ تعَ ح  إالّ ا الم  ه غُ زُ اوِ ما ال جيُ  نِّ السِّ  نَ مِ  غَ لُ ثع  أو يعَ  مَ لِ تَ َحَّت ََي    َ ثَ نع  أَ  وإا   دن َيَُ   حبقوذِ   وُ تعلن إَّنن

 نَيُ أبع   لوغِ يف الثُ  اإلنثاتُ و : َقد  قالَ  نيَ يّ غدادِ الثَ  بعضَ  أاّ  ريَ غَ . هثادِ عِ  قوذِ اهلل تَعاىل ال حبُ 
 مُ لَ ع  وال يعُ  ،يٌّ فِ خَ  ن  باطِ  ر  أم   المَ حت  الوا رايٌّ مَ  ثاتَ اإلن   ألان  ؛دكن  عِ  ن  سَ ه حلََ تيارَ اخ   وإان  الثةِ التن 

َُدوننَ  نَ مِ  لِ األوّ  كاحِ يف النِّ  عَ قَ ك ِمّا وَ ؤالِ يف سُ  أّما ما ذََكر َتوو  ،عيودن مُ  لِ و  إالّ بقَ 
 مَ لَ تعَ اح   فإذا ،ةِ امل

ِسِو ال مبالِو"يُريُد :  ولَ ون َّ تَ  يدٍ أ  زَ  اب نَ  أبا ُُمَمندِ  فإان  ،شاءَ  يثُ حَ  بَ ذهَ يَ  أا   وُ لَ فعَ  المُ الغُ  ، "بِنَعف 
َُدوننَةِ  منَ  سِ وقاَل ماِلك  رمَحو اهلُل يف احلث

 ياءِ صِ م َمَع األو  وا َ م اهلل تَعاىل أم  هُ حَ نَ فَعَقد  مَ  : امل
ِصياِء األ نَ مِ  كُ لَ م  أَ  م  م ِبِ هُ  ينَ ذلا َمَع اآلباءِ  كيفَ فَ  َا األو  و   ظاهرُ فَ  .اآلباءِ  بِ ثَ سَ بِ  ياءُ صِ وإَّنن

 وِ لِ ع  َرمِحَُو اهلُل يف جَ  و أبو ُُمَمندٍ لَ ّون لى ما تَ عَ  لِ األون  كاحِ النِّ  تابِ ه يف كِ رَ كَ نايف ما ذَ يُ  فظِ َهَذا اللّ 
 
َ
ِ تعَ لَّ س  امل ِ يعَ نعَ ع  مبَِ  ني  نَعُهما ألان  ؛ني   اَ اكَ   ُُمَمندٍ  ب نَ  أمح َدَ  رٍ فَ ع  نا أبا جَ خَ ي  شَ  أان  ريَ غَ  ا،ضً عارُ ا وتَ يً نافِ تَ  بَعيع 
َ بعَ  عَ قَ فيما وَ  يٌّ لِ جَ   ٌّ نَ  َساِع َي َب يف  عَ قَ َقد  وَ و  فيها، نيِّ  بعَ  الَقو لِ  تالفَ اخ   اّ إ يَقولُ   ني 
ِ تابعَ الكِ  َ  ني 

ُ  فظِ اللن  نَ مِ  نِ ي  كورَ ذ  امل
 رىتَ  افم : مِ القاسِ  البنِ   ُ ل  قعُ :  باَل ََي  ق؛  يِّ فِ اعَ  لِ مَ ج  امل

 أا   يَ القاضِ  مُ اَ ل  الذك يعَ  تيمِ اليَ  لةِ اِ ن  و مبَِ سِ ف  نعَ ه لِ رِ ظَ نَ  نِ س  َا يف حُ اإذا ك مِ لِ تَ احمل   نِ ب  الذك لال وازَ اجلَ 

                                                                                                                      
 : لعلن األص َوَب أا يُقاَل  1

ُ
طيِو لو إذا بَعَلغَ َفَدلن ذلَك على أّا امل

ُ
 .طيَو للِقتاِل وإا مل يَعثع ُلغ  كامل

 . «م»فال جيوزه أا يتعلو، والتصويب من : « ز»يف  2
 .أك يُقاُم عليو احَلدُّ  3
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و يف مالِ  رٍ ظَ نَ  سنَ حُ  المِ ن الغُ مِ  رفَ فَإذا عَ  َعلي ِو، وىلً َذلَك م ثلَ إذا كاَا قَ  وُ إلي ِو مالَ  عَ فَ د  يَ 
ا حاااً  وال َيكوُا األبُ  ،وفسِ لنَ  جيوزَ  َعلي ِو أا   جبَ وَ  ،مِ لُ احلُ  لوغِ و َمَع بُ فسِ لى نَ عَ  الحٍ وإص  
 مَ لَ تعَ اح   ه وإاِ دِ لَ ن وَ و مِ ه حالُ هذِ  كن   يَ ملَ  ن  لى مَ ا عَ حاااً  األبُ  االُ وال يَ  هذا،  تلِ لى مِ عَ 
 
ُ
 دَ هَ ش  و ويَ ضى حالَ ر  أبيو َحَّت يعَ  ةِ ن واليَ و مِ جُ رِ بالذك ُيُ  المُ تِ ح  الا ليسَ فَ  ؛َعلي ِو  ذُ دن صَ تَ امل
قاَل : قاَل زياد  ؛  وايةِ ه الرِّ هذِ  دن ضِ  كٍ ن مالِ عَ  1ياد  وى زِ وَقد  رَ  .هرِ أم   الحِ لى إص  عَ  دولُ العُ 
يف  ل َ قُ  َقد   كَ أنّ  ريَ غَ  ما،أبيهِ  ةِ اليَ وِ  جا من  رَ خَ  حاَضِ  اجلارِيَةُ و  المُ الغُ  مَ لَ تعَ ذا اح  إ: مالك  
و بِِو مَ ك  حُ  ذَ فَ وأنع   ل  د  عَ  م  حاكِ َحَكَم بذِلك فَإذا  ،م  ِبذِلك حاكِ   كمَ حَ  إا   يفَ كَ و :  كَ ؤالِ سُ 
 شاءَ  و إا  مِ ك  حُ  دِّ إىل رَ  ثيلَ َفال سَ  ،عذرَ يَ  أا   بُ ن جيَِ ه إىل مَ ذارِ وإع   ون احلَ  رّيوِ ه ُتََ دَ ن  عِ   َ ثَ ا ثعَ مبِ 

 .احلااِّ  ب نِ  أمح َدَ  اب نُ  قَاَلُو ُُمَمندُ  ؛َلوُ  ريكَ وال شَ  باهلِل التعنو فيوُ و  اهلل تَعاىل،
  

 [ 22ِحد  اشعرت ِ ار  ِمسألةث ب ي [ ] 114]
 نا اهلل وإياكمِحَ رَ  -  ُ ل  تّمّ  :و صُّ مبا َهَذا نَ  نها َرِضَي اهلُل عنُو وأجابَ ُسِئَل عَ  سّلة  مَ 

 نِ ت  تَ س  يَ  ملَ  : "بِ الواهِ  األبِ  نِ ا عَ يً حاكِ  عِ ثايُ التن  ابِ تيف كِ ِد اقِ ل العَ و  َعلي ِو وقعَ   ُ ف  قعَ ووَ  كَ ؤالَ سُ  -
ءٍ و يف شَ سِ ف  نعَ لِ  [ز  12/ ]    عُ الثااِ   ن  و مِ باعَ  ا إالّ كً ل  ا وال مِ ق  حَ  ال َمذ ُكورَةِ  الكِ م  األ نَ مِ  ي 

                                                                                                                      
 بلتععة أ  بعن حاطعب ولعد معن إنعو: قيعل ِبعا زيعاد بعِّن دّ ، جعبشعثطوا يلقعب قعرطيبال العرمحن عثد بن زياد اهلل عثد أبوهو  1
انظعععر العععديثاا املعععذهب البعععن فرحعععوا، . )زيعععاد بسعععماع مععععروف َسعععاع كتعععاب الفتعععاوى يف عنعععو ولعععو وطعععّامل مالعععك معععن َسعععع
 (. 11ص
ُع َتِصر: واع َتَصَر من الشيء. ان ِتَجاُع العطية: الع ِتصارُ ا 2

ّ خذ منعوالذك يُ : َأَخَذ؛ وامل أَا : واالع ِتصعارُ . صيب من الشيء وي
ععرة أَنععو ُسعع: ويف حععديث القاسععم. جععٍو غععريِه؛ وكععل شععيء منعتَععو، فقععد َعَصععر َتوُُت ععرَِا مععن ِإنسععاا مععاالً بغُععر م أَو بو  ئل عععن الُعص 

ُن َحِّن؛ الُعص َرُة ههنا: للمرأَة، فقال
َع ُقوِف امل

منع الثن  من التعاويج، وهعو معن االع ِتصعار : ال أَعلم ُرخَِّ  فيها ِإال للشيخ امل
َن ععع، أَراد لععيس أَلحععد منععُع امععرأَة مععن التععاوي

: واع َتَصععَر عليععو. ج ِإال شععيخ كثععري أَع َقععُف لععو بنعع  وهععو مضععطر ِإىل اسععتخدامهاامل
 (. 179ص  4ا " عصر: "اللساا، مادة. )استخرجو من يده:  واع َتَصر ماَلو. خبََِل عليو مبا عنده ومنعو
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َ  كِ ل  مِ  نمِ  ةُ ثَ بِِو ا ِ  1اُ رَ ُُت  َذلَك ِمنا  الَ و وَ ثَ هَ ا وَ مَ لِ  صارٍ تِ لَي َس باع  " ُفاَلاٍ 
 دَ هَ ش  َحَّت يَ َلو  هوبِ و  امل

َما وأ جاعِ ِا  س  الو باسُ انِ جيُ  فظٍ لَ أو بِ  صارِ تِ ع  و باالسِ ف  لى نعَ عَ  األبُ 
 عُ رفَ و َذلَك ِمّا يَ ثَ أش   2

َ بعَ  الفِ تِ خ  الا نَ م ةِ رَ ص  العُ  لِ ص  ما ويف أَ ين السِ  قال  فيِو مَ  ضِ اَِ ع  مُ ل  لِ   3وغُ سوال يَ  ،كالَ اإلش    ني 
رَ يع  غَ . ا فيهامَ  مِ ل  العِ  أهلِ 

نُو عَ  املّثورِ  وِ رطِ لى شَ عَ  ألبِ ها لِ َرمِحَُو اهلُل أباحَ  اكً مالِ  أان  4
ِ ن بعَ مِ  األبَ   ِ صَ صن خَ  (ص)اهلل  سولِ ن رَ ك عَ ذلِ  يف ت  اليت جاءَ 5ِلأَلَحاديثِ   رِ سااِ  ني 
دُ قِ تَ ع  اه نعَ وإيّ  6يتف  الذك بِِو  نعُ  وَ و َهَذا هُ ولُ ، وقَ ثنيَ الواهِ 

. ناهم  دن الذك قَ  وِ ج  لى الوَ َا عَ إذا كا 7
 رَ ىن آخَ ع  مبَِ و  ناه،كر  ما ذَ لِ   ُّ صِ َفاَل يَ  ّويلُ َعلي ِو  التن  طُ لن سَ تَ يعَ  لٍ مِ تَ ُُم   فظٍ لَ ة بِ رَ ص  العُ  ا إجيابُ فّمّ 
لَ  ُهَو أان و  [ناهُ َها ] مِ الالّ  عُ ضِ و  أا  َيكوَا مَ  لُ مِ تَ و ََي  سِ ف  نعَ و لِ قَعو 

ُل ُك،  10َصرُّفُ والتن  9دُ ليَ ا 8
اَل امل

ُل ُك، و 
 11تارَ صَقد   دِ ق  العَ  سِ بنف   ةَ ثَ ا ِ  ا فإان ضً أي  و . سااِ ها يف اللِّ عِ واضِ مَ  دُ ُهَو أحَ امل
ِهم  كِ ل  مِ  ن  ها عَ لُ ق  نعَ   ُّ صِ َفال يَ  ماالً  12م َُ  هوبِ و  للمَ 

  ولِ للقَ  الَ اليت ال ةَ ) األبِ  كِ ل  إىل مِ  13
إالن  1«ِمن وُ  سٍ ف  نعَ  طيبِ  ن  إاّل عَ  مٍ لِ س  مُ  ئٍ رِ ام   لُ ما لُّ ال َيَِ  » :(ص)اهلل  سولِ رَ  لِ و  قَ لِ  ،14(فيها

                                                                                                                      
  .«ت»و « ر»ُيرا، والتصويب من : « ز»يف  1
 . «ر»وما، والتصويب من : «ت»و «ز»يف  2
 . ال يصوغ" : ر"يف  3
 . «ر»سقط  من  4
 . ألحاديَث يف ذلَك َوَرَدت" : ر"لألحاديِث الذك، ويف " : ز"يف  5
 .يفيت: « ت»يف  6
 .تتقلد: « ت»نتقلد، ويف : « ر»يف  7
  .هنا: « ز»يف  8
 .«ت»و« ر»لليد، والتصويب من : « ز»يف  9

 .والتصريف: « ز»يف  10
 .«ت»و« ر»سارت، والتصويب من : « ز»يف  11
 . «ر» ن، والتصويب من : « ت»و« ز»يف  12
 .ملكهن: « ت»و « ز»يف  13
 . «ر»سقط  من  14
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ُ  ةِ رَ ص  إالن بالعُ 
 دِ ن  ن عِ مِ  دُ و العاقِ ثَ تَ َقد  كَ  ظَ ف  َذلَك اللن  علن لَ و  َذلَك، 2يف دَ رَ ا وَ مبِ  لألبِ  ةِ ثاحَ امل

و عُ نعَ ص  يَ  ن َهَذامِ ًا وكتري  ،صارِ تِ ِبِو إىل االع   دَ صِ ق  أو يعَ  ه ِبذِلَك األبُ رَ يّمُ  أا   و دواَ سِ ف  نعَ 
 إاّل أاّ  ثوَ يَ  م  لَ فعَ  صارِ تِ االع   مِ ك  َلُو حِبُ  مَ كُ حَن   أننا الَ و  فظِ َهَذا اللّ  لنا بإلغاءِ إذا قُ و . 3وادُ العاقِ 
و تُ إجازَ  غَ ثَ ص  أَ  اعِ يف َسَ  َوَقعَ الذك و  ،صيل  ف  وتعَ  تالف  و، ويف َذلَك اخ  سِ ف  نعَ و لِ ابنِ  مالَ باَع  األبَ 
  4اذُ دّ  حُ ىَن بعَ  يوِ لَ وعَ  بنِ لال منِ التّ  وإجيابُ 

ُ
اهلل و  ،ذلكَ دك كَ ن  عِ  كَ تُ سّلَ مَ و  م،هَ قَ ثااِ وَ  قنيَ ثِّ وَ امل

 .احلااِّ  ُد ب ُن أمَحَد ب نِ من ُمَُ ؛ قَاَلُو وتِ مح َ رَ بِ  وابِ والصن  دادِ إىل السن  وُ فِّ املوَ 
  

ِيغز ِمسألةث ب ي [ ] 161]  [ الق ِراض  وِما يـِلرِح   ب أ  منر ص 
  قيوُ قاَل الفَ . حيمِ الرن  محنِ اهلل الرن  سمِ بِ 

ُ
 ادِ وّ العَ  نِ ب   دَ مح َ أَ  ب نِ  شامِ هِ  ليدِ الوَ  اب نُ  رُ شاوَ امل

 ُفاَلاُ  دَ هِ شَ : ه فيِو دُ عاقِ  قالَ فَ  6ضٍ اقر  قدُ عَ  دَ قَ عَ نع  اِ  : 5عيدٍ سَ قال أبو الوليِد هشاُم بُن  َبل اب نِ 
  بِ هَ الذن  نَ ذا مِ ذا وكَ ه كَ دِ يَ وبِ  وُ لَ ثعَ قِ  ُفاَلٍا أاّ  ب نُ 

ُ
اهلل  ءَ ما أفافَ  ،راضِ القِ  ثيلِ لى سَ عَ  ةِ ين طِ رابِ امل

 منيَ لِ املس   ةُ نن و سُ يف َذلَك ُكلِّ  م  و َُ  ،وفُ ص  ُفالٍا نِ  ب نِ  الاِ فُ ولِ  ،وفُ ص  نِ  املالِ  بِّ تَعاىل يف َذلَك لرَ 
قاَل إا  قَِثَلُو و  دِ العاقِ  لِ و يف قَ  ض  اَِ ع  مُ  ضَ رَ تعَ اع  فَ ، دِ ق  العَ   ُّ نَ َهَذا . م  هُ نعَ يع  بعَ  اِ اجلااِ  م  هِ اضِ رَ يف قِ 

نا د  جَ ا وَ يف َهَذا فإنّ  اضِ اِ ع  عىن لالال مَ و  ،وٍ ج  وَ بِ   راضِ َهَذا يف القِ  لُ ت  مِ  بَ تَ ك  ال ينَثِغي أا  يُ 
ََ ف  ه اللن هذِ   ع  عاىل مَ تَ  اهللِ  تابِ يف كِ  ةَ َظ

ُ
 ا إلي ِهمُ نَ ل  ان ا نعَ نَ َوَلو  أنعن  : :قاَل اهلل تَعاىل؛ ةُ نَ عايعَ ناها امل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                
عٍس ِمن عوُ »: لفُظ احلديِث كما ورد يف كتِب احلعديِث  1 عِلٍم إالّ ِبطيعِب نَعف  عرٍِئ ُمس  ، انظعر « ال َيَِعلُّ معاُل ام  : بالثعاِء ولعيس بَععن 

 . ، عن أ  حّرَة الّرقاشي عن عّمو1/522:نن الثيهقي الكربى ، وس3/21: ، وسنن الّدارقطِّن1/72: مسند أمحد
 . «ز»سقط  من  2
 .العاقدوا: « ت»و«  ز»، ويف « ر»هكذا يف  3
 .حّداذ: « ز»يف  4
  قيوُ قاَل الفَ . حيمِ الرن  محنِ اهلل الرن  سمِ بِ : " كاآليت : « ز»استهّل  املسّلة يف  5

ُ
َعأَ  ب نِ  شامِ هِ  ليدِ الوَ  اب نُ  رُ شاوَ امل  ادِ وّ الَعع نِ ب ع دَ مح 

 .« ر»والتصويُب من " سعيٍد  َبل اب نِ 
 .قرض: « ز»يف  6
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َ
  مُ هُ مَ لن وكَ  ةَ كَ الاِ امل

َ
ءٍ شَ  ُكلن   نا َعلي ِهم  ر  شَ حَ و  ىتَ و  امل  قثالً  ي 

 ا،يانً عناه عِ مَ  : سريِ ف  التعن  قَاَل أهلُ ، 1
 ع  مَ  ةَ ظَ ف  ه اللن نا هذِ د  جَ فَإذا وَ 

ُ
 لي،ثَ قِ   كَ لَ  وَ هُ و : القاِال  لِ و  ىن قعَ ع  أا  َيكوَا مَ  بَ جَ وَ  ةُ نَ عايعَ ناها امل

ِّن مُ اَ ل  يعَ  ين لَ عَ  نيِّ  عَ تعَ مُ  كَ لَ  وَ هُ : راضِ ناه يف القِ ع  مَ  كواُ يَ ، و يتمن يف ذِ  ين لَ عَ  نيِّ  عَ تعَ مُ  كَ لَ  وَ هُ :  أك  
 قاَل لكَ  لو ذلكَ كَ و . فيوِ   ُ ع  يعن ضَ  و إا  مانُ ِّن ضَ مُ اَ ل  و ويعَ راعاتُ و ومُ ظُ ف  ِّن حِ مُ اَ ل  ويعَ  كَ ي  ه إلَ أداقُ 
َ عَ يعُ  أا   ذا جلازَ ذا وكَ دك كَ ن  عِ    يآاِ أا  َيكوَا الشن  كريٍ نَ  رُ يع  غَ و  ،راضِ القِ  نِ وعَ  نِ ي  الدن  نِ ِبذا عَ  نيِّ
َ  ضِ ع  كا يف بعَ َر تعَ إذا اش   دٍ واحِ  ظٍ ف  لَ ما بِ هُ نع  عَ  رُ ثعن عَ يعُ 

 ان رى أَ تَ  ؛ أالها ضِ ع  قا يف بعَ رَ تعَ افع   وإاِ  .عاينامل
 وجيوزُ  ةِ من ذِّ يف ال بِ الواجِ  نِ ي  الدن  نِ ِبذا عَ  رَ ثعِّ عَ يعُ  أا   جوزُ يَ فعَ  ،وٌّ ي حَ لِ ثَ قِ  الاٍ فُ لِ : يَقوُل  القاِالَ 
 :قاَل اهلل َتعاىل ؛المِ الكَ  عضِ قا يف بَ رَ تعَ افع   ا وإاِ ق  ا حَ يعً ما مجَ هِِ و  كَ لِ  راضِ القِ  نِ ِبذا عَ  رَ ثعِّ عَ يعُ  أا  
  َلِ ااِ للسّ  لوم  ع  من  وٌّ حَ  م  وا ِِ م  ويف أ 

َ  لِ ااِ لسّ لِ  : رَ آخَ  عٍ ضِ و  يف مَ  َوقالَ  2
 رومِ ح  وامل

وَقد    3
ِ قن حَ  يف َذلَك  املالِ  إان  : َعلي ِهم   اهلل وااُ ض  م رِ ل  العِ  اَل أهلُ قَ   ضِ ر  والفَ  بِ بالواجِ  مُ لاَ يَ  وٌّ حَ : ني 

  ن بابِ مِ  مُ لاَ يَ  وٌّ حَ ، و كاةُ وِهَي الان 
ُ
  ةِ وإعانَ  واجلارِ  مِ حِ الرن  ةُ لَ وِهَي صِ  واساةِ امل

َ
و َهَذا حَن  و  ،هوفِ ل  امل

 نَ ي  الدن  وُ شابِ يُ  راضَ نا القِ د  جَ ا وَ ا فإنّ أيضً و . صىال َُي   تري  َهَذا كَ  لُ ت  مِ و ، فيوِ  الَقو لِ  فصيلِ لى تَ عَ 
و إالّ ن  مِ  أُ رَ ثع  ه َفال يعَ دن أننُو رَ  مَ عَ وزَ  ةٍ نَ يعِّ ثعَ بِ ه ذَ ها أننُو إذا أخَ ن  مِ :  تريةٍ كَ   كامٍ يف أح   ةِ من يف الذِّ  بَ الواجِ 
 نَ َذلَك مِ  رُ يع  غَ و  ،اَ و  حاصَ تَ يعَ  احاِبَ أص   أان  راض  وقِ  يوا  دُ  وُ لَ ثعَ وقِ  كَ لَ إذا هَ  لَ جُ الرن  ان وأَ  ،ةِ نَ يعِّ الثعَ بِ 

 أداءِ  ن  عَ  4رَ ثعن َقد  عَ  لن وجَ  ان هلل عَ انا د  جَ ا وَ ا فإنّ ضً أي  و  ه،رُ ك  ذِ  طولُ ِمنا يَ [ ز  13/ ]  كامِ األح  
إىل  وا األماناتِ دّ ؤَ تعُ  م أا  كُ ُر ّمُ اهلل ي إاّ  : قاَل اهلل َتعاىل ؛  نِ ي  الدن  أداءِ  ن  عَ  رَ ثعن َكما عَ   ةِ األمانَ 

                                                                                                                      
ٍء قعثالً منعا َكع» : اآليُة بَِتماِمها  1 ا انُوا  لِيُعؤ ِمنُعوا  ِإالن أَ َوَلو  أَنعنَنا نَعانل نَعا إِلَعي ِهُم ال َمآلِاَكعَة وََكلنَمُهعُم ال َمعو َتى َوَحَشعر نَا َعلَعي ِهم  ُكعلن َشعي 

تَعَرُهم  جَي َهُلوَا   . 555األنعام« َيَشاَء الّلُو َوَلِكنن َأك 
 . 24: املعارا  2
 . 59: الّذاريات  3
 ..."وجدنا اهلل عّا وجّل قد قاَل قد عرّب : "زيادة " ز"يف  4
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 و  ،1ها لِ ه  أَ 
ُ
الذك  دِّ ؤَ يعُ ل  ا فعَ ضً ع  بعَ  م  كُ ضُ ع  بعَ  نَ مِ أَ  إا  فَ  :  ةِ من اليت يف الذِّ  عاتِ ثايَ قاَل اهلل يف امل

كَ ي  إلَ  هِ دِّ ؤَ ال يعُ  دينارٍ بِ  وُ ن  مَ ّ  تَ  إا   ن  مَ  م  هُ نع  ومِ  : وقاَل تَعاىل 2و تَ أمانعَ  نَ متُِ ق  ا
3. 

إاّل يف  مِ القاسِ  ب نِ ا ولِ قَ  ري ِ غَ ما بِ  دٍ لَ ثعَ بِ  ََت ف  ال يعُ :  يُّ ثيلِ اإلش   رَ مُ قاَل أبو عَ  : ل  ص  فَ  
 فيل  كَ   ذُ ؤخَ يُ  ةِ هادَ الشن  لَ ث  قعَ  فيلٍ كَ بِ  مِ ص  اعَ  ذُ خ  أَ  لَ سااِ مَ  سِ م  دى اعَ إح  : لَ سااِ مَ  سِ ََخ   وِ حَن  
َر أةِ  لُ مُّ اين ُتََ التّ و . بَ هَ ش  أَ   لِ و  لى قعَ عَ  ،رِ ظحَ ل  و لِ هِ ج  وَ بِ 

 يَلِ و  حَ  ن  مِ  رَ تعَ ك  أ هِ دِ لَ وَ  ةَ قَ فَ ها نعَ جِ و  اَ لِ  امل
ُاومِ ه لى َما أجازَ عَ  ضاعِ الرن   ىّل وَ يعُ  أا   لَ ث  قعَ  فيوِ لى السن عَ  عِ ي  والثعَ  نِ ي  الدن  ةُ إجازَ  ةُ تَ الِ والتّ . يُّ املخ 
ََ الرّ و . َعلي وِ   مِ كَ احلَ  ثدِ عَ  اب نِ  وايةُ ِهَي رِ ، و وكَ ل  مِ  بِ الِ الطّ  ثاتِ إث   ثلَ قَ  مِ ص  اعَ  وقيفُ تَ  ةُ عَ اِب
  م  و  وقعَ  هم  مَ دن قَ تعَ  ن  ومَ  كٍ مالِ  حابِ أص   اعةٍ مجَ  قولِ فيِو بِ  ذُ خَ ؤ  يعُ فعَ ، تُ و  اللّ  ةُ سَ اعامِ و . ةَ نانَ كِ   وابنِ 
 ديوِ ص  تَ ُهَو بِ و يف َهَذا  دُ دّ شَ يُ  يفَ ل وكَ د  الشناِهد العَ  مِ القاسِ  ب نُ اقاَل و  ،اسِ النّ  نَ مِ  فيفُ ننُو اللّ إ
 
ُ
وى ع  دَ  ن  وى مِ أق   ثُ و واللّ  ة إا ماتَ سامَ فَيكوا ِبذِلَك القِ  ُفالٍا، ندَ عِ  يَ مِ ى إذا قاَل دَ مَ د  امل
 
َ
 ةً خاصن  ياءِ لِ وى األو  ع  دَ بِ  مَ لن ى اهلل َعلي ِو وسَ لّ صَ  يبُّ ها النّ ثَ جَ و  َقد  أَ و  ،ةِ سامَ القِ  يف إجيابِ  تولِ ق  امل

  اكً مالِ  إالّ أان 
ُ
ُ  لِ و  قَ أو بِ  تٍ و  لَ بِ  ةَ سامَ القِ  إ إاّ طن وَ قاَل يف امل

 .  الاٍ فُ  دَ ن  مي عِ دَ  إان  ىمَ د  امل
  

ِبة  ِمسألةث ب ي [ ] 161]  [ التوِشاب أ  بـِيرِن الرِعر يوة  والر  
ها ضَ ثَ كاَا قعَ   فإا  ، ِمت ُل ا َِثِة ، َوَأان  َربعنَها  ِإَذا َماتَ  4اَل َعرينةُ : كاَا اب ُن ال َعطناِر يَعُقوُل 

 
ُ
،حن صَ  1عارُ امل ء  ش يف األصولِ  ع  لَ ط  يَ  مل   وإا       كاَا اب نُ و  ،[َثةِ ا ِ كَ كان    ] ووتِ مَ  ثلَ قَ ي 

                                                                                                                      
1
ِلَها » : اآليُة بَِتماِمها    ّ ُمرُُكم  أَا ُتؤدُّوا  اأَلَمانَاِت ِإىَل أَه  ا ِإان الّلَو َي ِل ِإان الّلَو نِِعمن َ النناِس أَا َُت ُكُموا  بِال َعد  ُتم بَعني  َوِإَذا َحَكم 

يعاً َبِصرياً   .18:  النساء« يَِعُظُكم ِبِو ِإان الّلَو َكاَا َسَِ
2
ُثوَضة  فَِإا    ِإا  و » : اآليُة بَِتماِمها    أَِمَن بَعع ُضُكم بَعع ضاً فَعل يُعَؤدِّ النِذك اق مُتِعَن أََمانَعتَعُو  ُكنُتم  َعلى َسَفٍر وملَ  جتَُِدوا  َكاتِثاً َفرَِهاا  منق 

َها فَِإننُو آمِث  قَعل ُثُو َوالّلُو مبَا تَعع َمُلو  ُتم  ُتُموا  الشنَهاَدَة َوَمن َيك   . 283:  الثقرة«َا َعِليم  َول َيتنِو الّلَو َربنُو َوالَ َتك 
3
ّ َمن عُو بِعِديَناٍر الن يعُعَؤدِِّه إِلَ َوِمن  أَه  » : اآليُة بَِتماِمها   ّ َمن عُو ِبِقنطَعاٍر يعُعَؤدِِّه إِلَي عَك َوِمعنع ُهم منعن  ِإا َت ي عَك ِإالن َمعا ِل ال ِكتَعاِب َمعن  ِإا َت

َنا يف األُمِّيِّنَي َسِثيل  َويَعُقوُلوَا َعَلى    71: آل عمراا« الّلِو ال َكِذَب َوُهم  يَعع َلُمواَ ُدم َ  َعَلي ِو قَآِاماً َذِلَك بَِّنعنُهم  قَاُلوا  لَي َس َعَليع 
َفَععةِ »:الَعارينُة يف االصطالح الفقهي هَي  4 هعِل : ، وهعذا التعريعف للعاريّعة فيعو خعروا  معن ِخعالِف الُفَقَهعاِء «َعق ُد تثَععرٍُّع باملِنع 
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قواَ ر  زَ 
ِ هَ ج  وَ لِ  راعاةٍ مُ  ن  مِ  ةِ يَ ارِ يف الع دن بُ  ال: 3[يقول] 2  عَ  ني 

ُ
 ،ةِ ثَ ا ِ  الفِ خِبِ  َدوننَةِ لى ما يف امل

 .َماهُ نع   عَ يل  رَ كِ ذُ  ذلكَ كَ 
   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 (.  595املصطلحات االقتصادية يف لغة الفقهاء، ص نايو حعَماد، معجم : انظر) العاريُّة مَت ليك  للمناِفِع أم  إباَحة   َا ؟ 

1
 املعرا، وهو خطّ" ز"يف   
أبععو عثععد اهلل ُممععد بععن أ  الطيععب بععن ةاهععد ابععن زرقععوا األنصععارك األندلسععي اإلشععثيلي  ،الشععيخ الفقيععو، هو ابععن زرقععوا 2

سري أعالم النعثالء ا : انظر . )القاضي عياضمن وَسع بسثتة ، َسع مبراك  من أ  عمراا موسى بن أ  تليد ، املالكي
 (.547ص  25

 . «م» والّتكملة من. «ز»سقط  من  3
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ِن الرِحيِـِوان  ِمسألةث ب ي ] [ 162]  [ِرد  ِما ب يِن م 
دُّ رَ تعُ  َفالَ  رَ فَ ص  ها أَ مَ حلَ   دَ جَ وَ فعَ  ةً رَ قَ بعَ  أو   إذا اش َاى شاةً 

 ،بَ هَ ش  أَ  ََسَاعِ  ةِ لَ َّ س  مَ  لُ ت  مِ  ،1
 ،يوبِ العُ  نَ َك مِ َذلِ  رَ يع  غَ  أو   ،اِ األذُ  ةَ قوقَ ش  مَ  أو   ءَ فاج  عَ  2(هادَ جَ وَ فعَ ) ةً يَ حِ ض  أُ  ا كاَن   أّما إذَ و 
 ها اب نُ رَ كَ فَعَقد  ذَ  َذلَك، ر  بعن دَ تَ فعَ  ،ةً يَ حِ ض  اها أُ اَ اش   حنيَ ُئ اِ ا جُي  اب تاَع مَ  وُ ّنن كَ  وُ نّ أل ،هادُّ رُ و يعَ فإنن 
  .وكامِ يف أح   لٍ ه  سَ 

ِتر ت 33 برِ س  ِمسألةث ب ي [ ] 163]   [ الم شر
  4فَّفع َلسَ   الً إذا بَاَع  أص  

ُ
و نَ ه  رى رَ الذك يَ  لى الَقو لِ عَ فعَ  ،وُ نَ هك وَقد  كاَا رَ اَ ش  امل

  عَ دفَ ه َحَّت يَ ذُ و أخ  ثِ صاحِ ال َيكوُا لِ  ليسِ ف  التعن  لَ ث  قعَ  ااً جااِ 
ُ
غي أا  ثَ ن  يعَ و  ما َعلي ِو، نِ ُتَِ ر  إىل امل

ُ  عَ جِ ر  يعَ 
 ؟  الَ  أو   حي   صَ  وَ هُ  ل  َهَذا هَ  ر  بعن دَ تَ . اءَ مَ رَ ِبِو الغُ  ياصِ ِبذِلَك وَيُ  نُ ُتَِ ر  امل
  

ِرا  ِحار س  ِمال  األم ير  ِمسألةث ب ي [ ] 169]  [ أ جر
ه يف ذَ أخَ  دٍ ث  عَ  راسةِ حِبِ  -ه اهلل دَ أين  - األمريُ  مُ هُ رَ أمَ  مٍ و  يف قعَ  كَ ن  اهلل عَ  يَ ضِ رَ  وابُ اجلَ 

 
َ
 ن  مِ  أو   ملالِ ا سِ أ  رَ  ن  مِ  ة  رَ أج   م   َُ  ل  هَ  و،عِ ي  بعَ  ه إىل حنيِ ذِ خ  أَ  حنيِ  ن  م مِ هِ تِ فالَ و يف كَ لَ عَ وجَ  مِ نَ غ  امل
َركَ  5[اهللُ ]نا َذلَك يُعَعظِِّم لَ  نيِّ  بعَ ؟  -ه اهللدَ أيّ - األمريِ  َمالِ  لقاضي أبو اقيو فّجاَب الفَ ؟  َأج 
ه اهلل دَ أين  األمريِ  يف مالِ  ومِ َعلي ِو، ولَي َس للقَ   ُ ف  قعَ ووَ  كَ ؤالَ سُ   ُ ل  من َّ تَ : احلااِّ  اهلل ب نُ  َعث دِ 

                                                                                                                      
 .يرد: « ت»يف  1
 .«ت»سقط  من  2
اإلفعالس أو التفلعيس يف االصعطالح الفقهعي هعو أا يكعوا العّديُن العذك علعى الشعخ  أكتعَر معن مالعو، سعواًء أكعاا غععري  3

، إالّ أنو أقل من   (. 178ص2انظر املصثاح، ا. ))ديِنوذك مال أصاًل، أم كاا لو مال 
4
 . َففلس: يف األصل   
 . «م»زيادة من  5
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و م   ،ة  رَ ج  أُ و تِ طاعَ بِ 
  ةِ مَ الزَ يف مُ  م  هِ ثِ عَ تعَ  رِ د  لى قَ عَ ِهم  لِ ت  مِ  ةُ رَ ج  أُ  1

َ
م يف هِ ري ِ وسَ  هارِ َمَعُو بالنن  يِ ش  امل

ا يعُ  مِ ل  العِ  أهلِ  عندَ  دٌّ ، ولَي َس يف َذلَك حَ لِ ي  و باللن ظِ ف  حِ  فَإَذا ، رِ صَ الثَ  لُ ه  أَ  م  َذلَك  َُ  رُ دِّ قَ وإَّنن
 لٍ جُ رَ  لِّ كُ لِ  يٍّ طِ رابِ مُ  قالٍ ت  مِ  عَ بُ رُ  اّ إ أنا أقولُ ، و ةِ نيمَ الغَ  ةِ لَ مُج   ن  ا مِ ذوهَ م أخَ هِ لِ ت  مِ  ةَ رَ ج  روا  أُ دن قَ 
 ريُ خَ و  ،طِ سَ الوَ  دِّ هو يف حَ  َبل  ، َلوُ  لَي َس بكتريٍ  يلةٍ لَ و  يومٍ  يف ُكلِّ  ثدِ للعَ  سنيَ احلارِ  ومِ القَ  نَ مِ 

 .احلااِّ  ها؛ قَاَلُو اب نُ طُ سَ أو   األمورِ 
  

ر ت بـِيرِن النواس  تِ ِمسألةث ب ي [ ] 161] ك يم  الرِعاِدا  بيِما ِيجر  [ حر
م هُ دَ ن  عِ  ةُ العادَ و  ي ِهم،ارى َعلَ صَ النن  لُ ي  خَ  ت  ّغارَ فَ  رَ غ  التعن  2ةَ ورَ قّ شَ  ةِ هَ كاَا يف جِ   رجل  

و  ثِ صاحِ  ةِ رَ شاوَ مُ  و دواَ ثَ كِ ه َر ارِ ا جلِ سً رَ فعَ  دَ جَ وَ  ن  مَ فَ ؛  اسُ النّ  رن فِ يَ  ارى أا  صَ النن  خيلُ  3ت  غارَ أَ إذا 
ا لِثَعع ِض سً رَ فعَ  لُ جُ َهَذا الرن  دَ جَ وَ فعَ  أي ضًا بِِو، وَ هُ  وَ جُ ن  و ويعَ ثِ لى صاحِ و عَ كَ سِ ومُي   سَ رَ الفَ  يَ جِ ن  يعُ لِ 

 جريانِ 
َ
 لِ ثَ يف اجلَ  5يَ قِ نُو ورَ عَ  حَ فتطارَ  ةً دن و بِِو مُ روبِ هُ  عدَ بَ  لُ ي  بِِو اعَ  4   طَ و فّل  ثَ كِ َر فعَ  حِ رَ س  و يف امل

. ياً دِّ عَ تعَ و مُ كوبِ يف ُر  كَ ألنن  وُ كَ نَ مَ ض  أَ  أا   دن بُ  ال: و ثُ َلُو صاحِ  قالَ فَ  سَ رَ الفَ  وِّ دُ العَ  لُ ي  خَ  ت  ذَ وأخَ 
و تَ ف  صَ لى ما وَ عَ  إذا كاَا األمرُ :  ُُمَمندٍ  ب نُ  غُ ثَ أص   مِ أبو القاسِ  اإلمامُ  رُ املشاوَ  قيوُ فّجاَب الفَ 
 . ي إا  شاَء اهللُ احِ األضَ  ةِ ّلَ س  لى مَ عَ  ياساً قِ  ةِ كالَ الَو كَ   ةَ العادَ  َعلي ِو ألاّ  مااَ َفال ضَ 

 

                                                                                                                      
 .و م ، وهَو األَص ُّ : « ز»َ ُم  ، ويف : يف األصل  1
 املعنعم عثعد بعن ُممعدانظعر ) الطيعب الرومعي والسنثل العطر الذكي الورد ينث ها جثل باألندلس، جياا أعمال منمدينة  2

، 1981، بعريوت، ، الطثععة التانيعة السعراا دار مطعابعر يف خعرب األقطعار، ُتقيعو إحسعاا عثعاس، ، الروض املعطعااحِلمريك
  (. 349ص

 .  غارت، والّصواُب أغاَرت« ز»يف  3
، واملقصود أّا اعيل الزم  الَفعَرَس حعَّت كعادت تلتصعو بعو، ِمّعا اضعطرن راِكَثهعا [مادة لطّ: اللساا ]َلطَّ بالشيِء َلاَِذ ِبو  4
 . لتنطارُِح أرًضا للفرارِ إىل ا

 . رقا« ز»، وثث  يف [مادة رقي: اللساا ] َصِعد: ّياً ورُقُعّواً وار تَعَقى يَعر َتقي وتَعَرقنىقِ رُ يَعر قى  يءِ َرِقَي ِإىل الشّ  5
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ِيىِمسألةث ب ي [ ] 166]  22[ ل ِمال كز  11م ِخاِلِفة  ِيحر
و فإنّ   ِ ث  يف الصُّ  نوتِ َذلَك إاّل يف القُ  عُ دَ ال يَ  كٍ مالِ  أكِ رَ يت بِ ف  ب يعُ ََي   ب ب نُ ََي   كااَ 

عيدٍ سَ  نِ ب   ثِ ي  اللن  كِ أ  رَ لِ  [ز  14] / و كَ َر تعَ 
 يلّ صَ ه الذك كاَا يُ دِ جِ س  مَ  لُ لى َذلَك  أه  عَ و  ،3

 عيدٍ سَ  ب نِ  ثِ ي  اللن  لِ و  قَ بِ  ذَ َمَع الّشاِهد وأخَ  منيِ يف اليَ  كٍ مالِ  أكَ أي ضاً رَ  كَ رَ تعَ ، و ومِ إىل اليَ  4[فيوِ ]
ِ مَ كَ احلَ  ثَ ع  رى بعَ يَ  وكاَا ال  نِ ي  دَ شاهِ  َذلَك وإجيابِ  كِ ر  يف تعَ  ِ جَ و  الان  رِ شاجُ تَ  دَ ن  عِ  ني  كاَا و  ،ني 

ءِ الشن َعِن  لُ ّس  ا يُ مبن كاَا رُ و  ه،رِ ه  دَ  حيدَ ه ووَ رِ ص  عَ   َعلي ِو، وكاَا إمامَ  رُ كَ ن  َذلَك ِمّا يعُ   ةَ وايَ ال رِ  ي 
 .ةَ وايَ و الرِّ لِ ق  عَ بِ  كُ رِ د  يُ ه فيِو فعَ دَ ن  عِ 

  
 [ ِق رر  الم ِساب ر  ِمسألةث ب ي [ ] 167]

الصنالُة وأَد رََكُو َوق ُ  الصنالِة قَعث َل ال ُفصولِ  5ِفيوِ  ِإذا أَراَد الرنُجُل َسَفرًا تَعق ُصر
ِمن   6

ِلِو، َخرََا َفَصّلى بَعع َد  1[َشاءَ ]وإا   َمن اِلِِو ِإىل َسَفرِِه  فَعُهَو  يف َسَعٍة ِإا  شاَء َصّلى يف أَه 

                                                                                                                      
ععاَلسَ  بععنِ  َكتِععري ِ  بععنِ  ََي ععَب  بععنُ  ََي ععَب هعو  1 ععُر،الكَ  اإِلَمععامُ ، اللني تِععيُّ  منَغايَععا بععنِ  مِشععاَللَ  بععنِ  ِوس  ععدٍ  أَبُععو األَن ععَدُلِس، َفِقي ععوُ  ِثيع  ، ُُمَمن  اللني تِععيُّ

َص ُمو ِدكُّ، الثَعر بَرِكُّ،
، امل ِ  َسعَنةِ  يف : َمو لِعُدهُ  .الُقر ُطيبُّ  األَن َدُلِسيُّ َ  اثع َنتَععني  عرِِذ، ِإىَل  ار َُتَعلَ  .َومااَعةٍ  َوََخ ِسعني  َش 

 َمالِعكٍ  أَينعامِ  أََواِخعرِ  يف  امل
َوطنَّ ) ِمن وُ  ِمعَ َفسَ  اإِلَماِم،

ُ
 َوَسَِعَ  .َماِلكٍ  َعن   َشَثُطو َا، زِيَادٍ  َعن   فَعَرَواَها ِمن ُو، ََسَاِعَها يف  َشكن  االع ِتَكاِف، ِمنَ  أَبع َوابٍ  ِسَوى( امل

ع ععٍد، بععنِ  اللني ععثِ : ِمعنَ  َيااَ  ََ نَععَة، بععنِ  َوُسععف  عٍب، بععنِ  اهللِ  َوَعث ععدِ  ُعيَعيع   الَقاِسععمِ  اب ععنِ  َعععنِ  َومَحَععلَ  .الُعَتِقععيِّ  الَقاِسععمِ  بععنِ  الععرنمح َنِ  َوَعث ععدِ  َوه 
َرةَ   (. 54ص22سري أعالم النثالء، ا: انظر) .َوَمَساِالَ  ُسَؤااَلتٍ  ُكُتبٍ  َعش 

 . مسّلة غري واردة يف باقي النسخ 2
ععاَلِم، َشععي خُ  احلَععاِفُظ، اإِلَمععامُ هععو  3 يَارِ  َوَعععاملُِ  اإِلس  ععرِينِة، الععدِّ ِمععيُّ  الععرنمح َنِ  َعث ععدِ  بععنِ  َسععع دِ  بععنُ  للني ععثُ ا اِرثِ احلَعع أَبُععو املِص  ، فقيععو  الَفه 

، كاَا أهُل بيِتو يقولوَا  علِ  ِمعن   الُفعرِس، ِمعنَ  حَن نُ وإمام  ثقة  مشهور  عثَعَهاَا، أَه  عَفلِ  ِمعن   قَعر يَعة   - ِبَقر َقَشعن َدةَ مولعُدُه  َأص   أَع َمعالِ  َأس 
عِ  أَر َبعٍ  َسَنةِ  يف  - ِمص رَ  َ َوِتس    (.537ص51سري أعالم النثالء، ا. )، ووفاتُو يف شعثاَا سنَة َخٍس وسثعنَي ومااةني 

 . ُيَصّلي فيو هو، أو ُيَصلنى فيو إىل يوِم كتابِة هذه املسّلةِ : لعّلو يقصُد  4
 .يف ِمت ِلوِ : « ز»يف  5
عععلَ وَ ": ِإذا نفعععذ؛ قعععال اهلل ععععا وجعععل ب  معععن عنعععدك ُفُصعععوالً ِإذا خعععرا، وَفَصعععل مععِّن إِليعععو كتعععا فعععالا   َفَصعععلَ  :يُقععاُل  6  ا َفَصعععَل ِ من
 [.مادة فصل: اللساا] رج ؛ َأك خَ "الِعريُ 
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ِلِو قَعث َل َأا  َُي رَُا َصّلى َصالَة َحَضرٍ  ، فَِإا  َصّلى َصالَة َسَفٍر َأعاَد ُخروِجِو، فَِإا  َصّلى يف َأه 
َحَّت َفَصَل وبَعَرَز َعن  بُيوِت ال َمديَنِة فَِإننُو ُيَصّلي َصالَة َسَفٍر، فَِإا  َصّلى  لِّ صَ أَبَداً، وِإا  ملَ  يُ 

،ِ َعتَعني  ِمِو أَو  و  َصالَة َحَضٍر َأعاَد يف ال َوق ِ  رَك  َر ِمن  يَعو  َر وال َعص  تَعرََكُهما َحَتن  ِإا  َنِسَي الظُّه 
ِس  تَعَر بَقنَي ِلُغروِب الشنم  َّك  ِر َثالِث رََكعاٍت َف َخرََا ُمساِفرًا يف آِخِر َهارِِه  فَِإا  َخرََا ِلَقد 

ِر ُكلِّها رِك  لِلظُّه  ِ ألَننُو سافَعَر يف َوق ِتِهما ألَننُو ُمد  َر َسَفرِيعنتَعني  َر وال َعص  د راِك َوُهَو يف إِ  َصّلى الظُّه 
لِِو  َلِتها لَِقو  رِك  جِلُم  ِر ُمد  َعٍة ِمَن ال َعص  ِر قَعث َل َأا  تَعغ ُرَب »:  (ص)رَك  َعًة ِمَن ال َعص  َمن  أَد َرَك رَك 

رَ  ُس فَعَقد  أَد َرَك ال َعص  ِل الضنرورَ  2«الشنم  ُهم  َوَهَذا يف َأه   .اِت، وال ُمساِفُر ِمنع 
  

ِر ب ي ِحِار ن  ب ي الم ِساب ر  [ ] مكرر 167]    ِ ا ِصلوى الِع ر
رِ  ِي الظ  ر   [ق مو ِخِرِج بِسابـِِر  وِنس 

ّلُة وحِبَاِ ا وَلو   رَ  املس  َصّلى ال َعص 
ِ  يف 3 َعتَعني  َر َفسافَعَر ِلِمق داِر رَك  َحَضرِِه وَنِسَي الظُّه 

َر ُةَرنَدةً  َعٍة فَعُيَصّلي الظُّه  ِإىل رَك 
ِر إاّل أا  َيكوَا بَِقَي ِمَن ال َوق ِ   ِإعاَدَة َعلي ِو  والَ  ،4 لل َعص 
َعٍة َفصاِعداً فَعُيعيُد ال َعص رَ  ِمق داُر رَك 
 .َسَفرِينًة لِلرُّتَثةِ  5

 

 [ بي الِقطرن  بي السور ِقة  ِمسألةث [ ] 169]
يل  قالَ  :قَاَل  بازٍ  ب نِ  ُُمَمندِ ب ُن  ين إبراهيمُ رَ ثعَ أخ  : يَقولُ  1خالدٍ  ب نَ  أمح َدَ   ُ ع  َسَِ 

 عُ ط  فيِو القَ  بُ ه ما جيَِ دِ يِّ سَ  اب نِ  َمالِ  ن  مِ  ذَ رَ سَ  دٍ ث  عَ  ن  ب عَ ََي   ب ب نُ ُسِئَل ََي  : ااسّ حَ  ب نُ  عيدُ سَ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 .وإا  شاَء خرََا َفَصّلى بعَد ُخروِجو: األنسُب أا يقوَل  1
 (.255ص 5ا: ) صحي  الثخارك 2
 .القصر: « م»يف  3
 .َسَفرِينًة : « ز»يف   4
 .القصر: « م»يف  5
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كاَا َقد    َعلي ِو وإا   عَ ط  أبيو َفال قَ  ةِ ضانَ يف حَ  نُ ب  كاَا اال  إا   :قالَ و فَ لَ َّ سَ فَ : قالَ  ؟ ماذا َعلي وِ 
 ب نُ  قاَل إبراهيمُ  و،ثَ جَ و أع  ما رأيتُ فَ  ،وِ ولِ قَ اا بِ سّ حَ  ب نَ  عيدَ سَ  تُ ر  ثعَ فّخ  ، طعُ و القَ ي  لَ عَ ُو فعَ نع بااَ 
َرواِا َفقاَل اب ُن  2سعيدٍ  ب نَ  نواَ ح  ها سُ ن  عَ   ُ ل  َّ سَ   ُ ل  حَ ا رَ مّ لَ فعَ : ُُمَمندٍ  ى و ر  يعُ : مِ القاسِ فقيَو الَقيع 
ٍب يُعر َوى  ،طعَ َعلي ِو القَ  أاّ  كٍ مالِ َعن    .َعن ُو َأالّ َقط َع َعَلي وِ واب ُن َوه 

  
ِكام  [ ] 164]  َ  م نر أحر تِـِلِف ب يأ  الع ِلِما أِلةث ب يِما اخر  [ال و ا    ِمسر

راِم َوِإَذا َرَفَع  ثريَِة اإِلح  ِجِدِه ويَعر َفُع يََدي ِو ِعن َد َتك  وكاَا بَِقيُّ ب ُن خَم لٍد  يُعَؤذُِّا يف َمس 
ِ رَأ َسُو ِمَن الرُّكوِع، ويُ  ليَمتَعني  وََكاَا َعث دُ . َسلُِّم َتس 

ِ َكَرأ ِك أَبِيوِ  الَ  اهلِل ب ُن ََي ب 3 َمني  ك  . يَرى احلُ 
وََكاَا اب ُن لُثابََة يُعف يت خِبِالِف ذِلَك اتِّثاعاً ِلِكتاِب اهلِل تَعاىل
4. 

 ِما ي ق ر  ب أ  الروِك ي   [ ] 171] 
 [مسألةث بي ل ا وم 

 ةِ دن مُ  اللَ ا خِ فً رِّ صَ تَ مُ كاَا  لٍ جُ يف رَ  -م  كُ ن  اهلل عَ  يَ ضِ رَ - وابُ اجلَ . حيمِ الرن  محنِ اهلل الرن  مِ س  بِ 
ُ هِ ري ِ صارى وغَ والنن  ثيدِ َمَع العَ  ةِ فَ الِ السّ  ةِ لَ و  الدن  راضِ قِ وان   قيوِ الفَ 

 ،اِ ا ر اعَ  لِ مَ لى عَ عَ  لنيَ و  تعَ س  م امل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                
عدك يايعد بعن لِعدخا بن أمحدُ هو  1  بعنِ  فض عل ععن حعدنثَ  ،القاِسعم أبعا ُيَكعىنن  ،هاشعمٍ  أ  بعابن يُععرف ،َِبنانعة أهعل معن ،األس 

انة واعطثة الصنالة يَعَتوىل وكاا ُفطَي سٍ  بن وُممد َسَلمة، البن الفرضي، باب أمحد ، ص  األندلس علماء تاريخانظر ) بثجن
 (. رّقم آلياً ، نقالً عن املكتثة الشاملة، الكتاب م59

صعاحب املدّونعة وكثعري فقهعاء إفريقيعة ععّرف بعو عيعاض  التنعوخي حثيعب بعن سععيد بعن سحنوا عثد السالم سعيد أبوهو  2
: قلع ُ : ابنعو ُممعد قعال. محع  جنعد يف سععيد أبعوه وقعدم مح ، من شامي أصلو ،املغرب من صليثة» : يف مداركو فقال 

 ،لععو لقعب وسععحنوا،... « نععم: يل قععال حعَت بععو أزل فلعم ؟ذلعك إىل ُتتععاا معاو : يل فقععال ؟تنعوخَ  مععن صعليثة أحنععن أبع  يعا
 طعاار باسعم سعحنوا َسي: قال أنو إفريقية، شيوخ بعض عن َيكي احلديث أهل مشااخ بعض َسع . السالم عثد واَسو
   (.5/257ترتيب املدارك، . )املساال يف حلّدتو حديد

 بعععابن املع عععرُوف القي سعععّي، ََي عععب بعععن اهلل َعث عععدوعثعععد اهلل ب عععن َيعععب ُهوَ . «ز»ثتنعععا معععن والصعععواُب َمعععا أث. ُعثَعي عععد اهلل: « م»يف  3
ععلِ  مععن   اَعّشععاب ععطَة؛ أه   َوَيِصععفو علي ععو يُعت ععِّن وكععااَ  عن ععُو، وَرَوى رحلتععو يف َوّضععاحٍ  بععن ؛ صععاحَب ُمّمععدُممععد أبععا: ّيَكععىّن  َسَرُقس 
 (.79ي، ص تاريخ علماء األندلس البن الفرض) واألمانة بال فضلِ 

  .«ز»سقط  من  4
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  و أمريَ حانَ ث  اهلل سُ  كَ لن ا مَ مّ لَ فعَ 
ُ
 نَ مِ  وُ عَ قعن وَ ا تعَ و ملِ هِ ج  لى وَ عَ  ال َمذ كورُ  لُ جُ الرن  رن فعَ  الدَ ثِ ال لمنيَ س  امل

 
ُ
 ،وثَ ى جانِ بِِو ومحَ  وَ لن عَ وتعَ  ةِ دَ ل  الثعَ  لِ أه   ن  مِ  2لٍ جُ إىل رَ  نَ كَ مُثن إننُو َر  ،وِ لِ مَ لى عَ عَ  1ةِ ضَ قارَ امل
ووالِ أم   يعِ َلُو يف مجَ  رِ ظَ ِبذِلَك إىل النن  3وُ جَ رَ د  تَ َلُو َحَّت اس   تخفن واس  

وتِ الّ غَ  ضِ ث  وقعَ  ،4
ه دَ وااِ وفَ  5

ُ  واعِ أن   ن  َك مِ َذلِ  ري ِ وغَ  بٍ هَ وذَ  تواٍ ي  وزَ   ٍ ي  وزَ  مةز ع  أطر  ن  مِ 
اثع َنيَت  ن مِ  ةً دن مُ  6كاتِ لن مَ تن امل

 ةَ رَ ش  عَ  7
 ل  ثِ تَ ه  مُ )ه ن أمورِ عَ  اسِ النّ  بّمورِ  ل  غِ تَ ش  مُ  ضاءِ القَ  ةِ طن إىل خُ  ط  ثِ تَ ر  مُ  ال َمذ كورُ  جلُ والرن  ،ةً نَ سَ 
 ت هذِ رن ا مَ مّ لَ فعَ  ،8(وِ والِ ن أم  عَ  ل  و غافِ لِ سااِ مبَِ 

ُ
َذ ُكورِ  لِ ثَ قِ  ن  إلي ِو مِ  ل  صِ  يَ وملَ  ةُ دن ه امل

ء ،شَ  امل  ي 
(وجانَ تِ اح   نن واَ )و تَ يانعَ خِ  9لَ ين ُتََ 

َتفادَ ] ما يعَ مجَ  َلُو أان  رن ه فّقعَ دَ ن  و ما عِ ّلَ فسَ  ،10 َلُو بَِيِدِه  11[اس 
وما  ،وثُ اسِ و َيُ أنن و  ،13ليلِ واجلَ  قيوِ على الدن  لُ مِ تَ ش  تَ  12ةٍ من زِ يف أَ  د  ين قَ مُ  هِ رِ ظَ نَ  يعَ مجَ  بَِيِدِه وأاّ 

 15وسِ لِ يف َة   دولٍ عُ  ُشُهودٍ  رِ ضَ ح  ي ِو مبَِ و إلَ عُ فعَ د  ه َلُو ويَ رُ ضِ ه َُي  دَ ن  عِ  رن قَ تعَ ِمّا اس   احلسابُ  14هزُ رب ِ يعُ 
                                                                                                                      

قاَرضععةَ ( 257ص  7ا " قععرض"مععادة )جععاء البععِن منظععور يف اللسععاا  1
ُ
ءِ  تكععواُ  امل ءِ  يف الَعَمععِل السنععيِّ ِصععُد  والَقععو ِل السنععيِّ يَعق 

 . بو صاِحَثو اإِلنسااُ 
 .إىل رجٍل متل من أهل: « ز»يف  2
 .استدرا: « ز»يف  3
 .أحوالو: « ر»يف  4
 . وغالم: « ر»يف  5
 .التملكات: « ز»يف  6
 .اثع َِّن : « ز»يف  7
 . «ر»سقط  من  8
 . تتخيل: « ز»يف  9

ِتجاُا ماِل الَغري ِ اق ِتطاُعو وَسرِقَعُتو . «ر»سقط  من  10  (. ماّدة حجن: اللساا)واح 
 . «ر»، والتكملة من «ز»بياض يف  11
تعنق ييداِت والسِِّجاّلِت اليت تُعَقينُد فيها َدقااُو األشياِء وِكثاُرها، والكلمُة األزِمنُة مجُع زِماٍم وهو ما ُيَشدُّ بو، واملقصوُد هنا ال 12

 .  «ر»ساقطة من 
 .أك الّصغرِي والَكثرِي  13
 .برزه : « ز»يف  14
 .يف مسجلو : « ز»يف  15
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يا ن  الدُّ  ناءِ أب   ن  مِ  دٍ حَ َّ بِ  الذَ فَ ، ه َلوُ اَ جِ ن  يعُ ه لِ دَ ع  وَ  ورُ القاضي ال َمذ كُ  بَ لَ طَ فَ  و،سِ لِ َة   ودواَ 
  مَ اَ عَ فعَ  ،مى بِوِ تَ واح  

ُ
 َيكواَ أا  أو   ،د  ين قَ مُ  ء  ي  ه شَ دَ ن  عِ  ه أا  َيكواَ رَ كَ ن  َّ فَ   ةِ ثَ حاسَ َعلي ِو يف امل

تَعو  ً و بَِيِدِه مالَ  أان  ن  ه مِ رُ ك  ذِ  مَ دن قَ ا تعَ و مبِ دومِ خ  مَ لِ  دَ هِ وَقد  شَ ، سابٍ إىل حِ  أجابَ  وُمس 
ه دَ ن  عِ  1

َ  يعَ مجَ  دَ ين و اليت قعَ تِ من زِ َّ وبِ 
  ءٍ ي  شَ  ن  عَ  ا  رُ َُي   و ملَ  وأنّ  ،فيها وضاتِ ثق  امل

ُ
َفعُ  وَرةَ كال َمذ   ةَ دن ِمّا بَِيِدِه امل  يَد 

جن لَ تعَ واس   ،وَذلَك ُكلن  الَ ععق 2ه أا  َيكواَ كارِ َعلي ِو بإن   دَ هِ شَ و  و،ثِ ثَ سَ بِ  دٍ و وال إىل أحَ دومِ إىل خَم  
3 

ه رارِ و َمَع إق  عِ ف  دَ أو بِ  ءٍ ي  شَ  ضِ ث  قَ بِ  رن قِ يُ  وأا   ،سابِ احلِ  نِ عَ  [ز  11] /       ةِ ءَ اععي اإلبععععععِ ف
  اللِ ه يف خِ رِ ظَ نَ إلي ِو بِ  ت  صارَ  دادٍ ع  ألى عَ  فَ قَ وَ ، و رِ ظَ النن بِ 

ُ
 تِ الّ الغَ  نَ مِ  ال َمذ كورَةِ  ةِ دن امل

 
َ
 ن  َعلي ِو مِ  دَ هِ ا شَ و مبِ َضعَ وَ  ثُ ي  و وحَ ضَ ثَ ما قعَ  ميعِ ِبَ   رارُ و اإلق  مُ اَ ل  يعَ  ل  هَ فعَ . َهذا ذَ و  فعَ  4كوراتِ ذ  امل
 نَ َعلي ِو مِ   َ ثَ ما ثعَ  مُ ر  و غُ مُ اَ ل  ويعَ  ،ةِ يف اإلبايَ  جن لَ تعَ اس   إاِ  ةُ دن والشِّ  نُ ج  و السِّ مُ اَ ل  يعَ  ل  وهَ ؟ َذلَك  ن  مِ 
نا َذلَك نوا لَ يِّ بعَ  ؟ و أم الثِ لَ طَ  و إىل حنيِ سثَ وال حَ  و،دومِ  خَم  ىلا إئً ي  شَ  ع  فَ د  يَ  و ملَ  وأنّ  ،ضِ ث  القَ 
  قيوُ فّجاَب الفَ . اهلل َتعاىل مُ كُ ر  جُ ّ  يَ 

ُ
نا اهلل مِحَ رَ  -  ُ ح  فن صَ تَ : ابٍ تّ عَ  ب نُ ا دِ أبو ُُمَمن  رُ شاوَ امل

أَب  فإا   ا،ِبِ  رن ما أقعَ  بِ سَ لى حَ عَ  ةِ من زِ األَ  نَ بِِو مِ  رن ما أقعَ  يعُ مجَ  كيلَ الَو  مُ اَ ل  يعَ و  ،كَ ؤالَ سُ  - اكَ وإيّ 
ِإلَي ِو ] يف َذلكَ  رِ ااِ النّ  هادُ تِ يو اج  دّ ؤَ َعلي ِو مبا يعُ  ةِ دن يف الشِّ  غَ َعلي ِو وبولِ  دَ ها تشدّ ضارِ إح   5نمِ 

يِع َما َتَصرنَف ِفيِو َوقَعَثَضُو َويل َاُمُو ُغر ُم َما ثَعُثَ  عَ  . 6[َلي ِو ِمن  َذِلَك َعن وُ َوتَعل َاُمُو َُماَسَثُتُو ِمن  مجَِ
ُ  لن وجَ  ان اهلل عَ و 

 .ابٍ تّ عَ  قَاَلُو اب نُ  ؛وتِ مح َ رَ بِ  وابِ للصن  وُ فِّ وَ امل

  

                                                                                                                      
 . متسرف: « ز»مستوف، ويف : « ر»يف  1
 .يقول: « ر»يف  2
 [.مادة جلج: انظر اللساا]مرق ويُثاِلَغ فيو وال يرجَع عنو من اللنجاِا، وهو أا  يَتمادى يف األ 3
 .املذكورة: « ر»يف  4
نِينَة : يتعّدى بنفِسو وليس حبرِف اجلّر، حنو : الفعُل أَب يَّب  5  [ماّدة أَب: اللساا]يَّب الدن
 . «ر»زيادة من  6
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ت ِ ف  بي الع ِدا  ِمسألةث ب ي [ ] 171]  [ 11اش خر
م  اَ ل  تعَ  ملَ   ثبٍ سَ  ريِ لغَ  كاَن     وإا   ،   مَ اِ لَ  بٍ ثَ سَ كاَن  لِ   إا  : قيلَ فَ  ةِ دَ  العِ يف فَ لِ تُ خ  اُ 

2 
ا تعَ إ قيلَ و . ثبُ السن  فَعَهذا هوَ ؛ وبِ  ك   ذا أن  ذا وكَ كَ  ِّنطِ أا  يَقوَل أع   لَ ت  مِ   كاَن     واء  سَ  مُ اَ ل  هن
 شبَ نَ  إا   وقيلَ . 4(ثبٍ سَ  غريِ أو بِ  سثبٍ كاَن  بِ   واء  سَ  مُ اَ ل  ال تعَ  قيلَ و . )ثبٍ سَ  3أو بغري بٍ ثَ سَ بِ 
م  اَ ل  تعَ  ملَ   شب  ن  مل يعَ  وإا   ،   مَ اِ لَ  ثبُ السن  شبَ نَ 

 مَ الَ َهَذا الكَ  ر  ظُ ن  اُ  ،لُ األوّ  ها الَقو لُ حُّ أصَ و . 5
 .وتِ لَ م  ِِبُ 

 

ُ  ِمسألةث ب ي [ ] 172] ِعة  بي الطو ق  بي الِحير ِبار  ِعلى الر جر  [ اإلجر
 ن  ولَي َس مِ  ،اهلل َتعاىل قوذِ حُ  ن  مِ  ةِ عَ ج  لى الرِّ عَ  ةِ ضَ ي  يف احلَ  الذِ يف الطن  ثارُ اإلج  

َر أةِ  قوذِ حُ 
َر أةِ  وِّ ن حَ مِ  7[ِإان َذِلكَ ] ل َ قُ  6ذاإ كَ نّ أل ؛امل

لى عَ  رَ ثعَ اّل جُت  أ وُ ت  طَ قَ ثغي إذا أس  ين  فَ  ،امل
َر أةُ   ِ طَ قَ واء أس  سَ  رُ ثعَ جُت   َبل   8 ُّ صِ هذا ال يَ و  ،ةِ عَ ج  لى الرِّ عَ 

 . وط  قِ س  تُ  َذلَك أو ملَ   امل
 

                                                                                                                      
خمتععار الصعععحاح ، ص . ))ُة ، ويف الشععر اإليَعععاُد والوعيععدُ يف اعععري الوععععد والعِععدَ : قيععَل . الَوعععُد، وتكععوا يف اعععري: العِععَدة  1

325 .) 
 .يلام: « ت»يف  2
 .لغري: « ت»يف  3
 . «ت»سقط  من  4
 .يلام: « ت»يف  5
 . «م»إا، والتصويب من : « ز»يف  6
 . «م»زيادة من  7
 .وهذا غري صحي : « م»يف  8
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 [ تـِِناز ع  ِزورِجيرن  ِعِقِدا ِعلى امرِرأاز ِمسألةث ب ي [ ] 173]
َُدوننَةِ اين مِ التّ  كاحِ نِّ  الو يفولُ قَ 

 وُ تُ أَ رَ م  اا أنعنهَ  ةَ نَ يعِّ ِمنُهما الثعَ  واحدٍ  ُكلُّ   إذا أقامَ  :ن امل
 خَ سَ ف  نَثغي أا  يعُ فيَ  ،خولُ الدُّ  عَ قَ وَ  فإا   ا،دً كاَا واحِ   قدِ يف العَ  يلن الوَ  أاّ  ،ناهُ ع  مَ  ،ااِ خَ سَ ف  يعُ 
َّلةُ وَ . ث َ ت  يعُ  ا  أَ  لُ مَ تَ َُي  وَ  ،لِ األوّ  ريَ غَ ِِبا  لُ اخِ يف أا  َيكوَا الدّ  كِّ للشّ  فَعُهم   لِ األوّ  كاحِ النِّ  َمس 
لَِياءُ  أَو 
ِد األّوِل، فَعَتَدبعنر هُ و  وِ تِ يَ يف ناحِ  2[ِمنع ُهم] دٍ واحِ  ُكلُّ َا  ون زَ  1  .ملَ  يع َلم  بالَعق 

  
ِنة  ل نِـِفا   بـِيرنز ِمسألةث ب ي [ ] 179]  [ و ج وب   قـرِبات  البِـيـ 
( م  نكُ اهلل عَ  ضيَ رَ )  كم  وابُ جَ 

و َ ا تِ راثَ وِ  بِ ثَ سَ و بِ تِ دَ والِ  وِّ ا حلَِ ثً طالِ  قامَ  جلٍ يف رَ  3
 :  4(هرِ و إىل آخِ لِ أوّ  ن  مِ ) راءِ الشِّ  دِ ق  عَ   ُّ نَ  [َوَهَذا]؛َعلي ها وقيفٍ وتَ  راءٍ وكِ  راءٍ شِ  دِ ق  عَ بِ  رَ هَ ظ  تَ س  او 

 : 
 ثدِ عَ  ب نِ  ُُمَمندِ  ب نِ  كِ امللِ  دِ ث  عَ   ُ ن  بِ  ةُ نَ آمِ  ةُ دَ يِّ السن  تِ رَ تعَ ش  اِ . 5حيمِ الرن  محنِ اهلل الرن  مِ س  بِ 

  غِ ااِ الصّ  6حاذَ إس   ن ِ بِ  ةَ يلَ ن مجَ مِ  شِّنِّ اعُ  اياِ العَ 
َ
يف  ااٍ أَث   ةَ الثَ ثَ  يِّ لِ يراااإلس   ةِ ديلَ اجلع  بِ  عروفِ امل

ا يعً ها مجَ دَ ح  وَ  ةِ لى اإلشاعَ نُهما عَ ر مِ جَ حَ  رِ ئ  ب وِبَرَبضِ ) ةَ يَ ثيلِ إش   7ةِ رَ ضِ احِب يت ال ارِ الدّ  يعِ يف مجَ 
ٍ نعَ حُ  ب نِ ا  حاذَ دار إس   ةِ لَ ثع  يف القِ    ِ أخ   ةَ طونَ  دارُ  فِ و  يف اجلَ ، و َاِ باألش   روفِ املع   يِليِّ راااإلس   ني 
 ويف الّشرِذ  ،ال َمذ ُكورَةِ  ةَ يلَ مجَ 

َ
ُ  ب نِ  بِ ع  كَ   دِ جِ س  إىل مَ  ةُ كَ لِ االسّ  ةُ جن حَ امل

 بِ ر  يف الغَ و  ،كّ رادِ امل
 لا بُ ي  رَ الدُّ 

َ
  ارُ َي الدّ هِ و  8(اباِبُ  شرعُ يُ  ال َمذ كورَة وإليوِ  ارِ إىل الدّ  لُ خَ د  ذك ِمن ُو امل

َ
 ةُ روفَ ع  امل

                                                                                                                      
 
  . «ت»و« ر»فهم ولياا، والتصويب من : « ز»يف 1
 . «ر»ة من زياد 2
 . «ر»سقط  من  3
 .«ر»سقط  من  4
 .احلمد اهلل: « ر»يف  5
 .اشات آمنة بن  فالا من مجيلة بن  فالا: « ر»يف  6
 .حبضرة: « ر»يف  7
 . «ر»سقط  من  8
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َ   يلَ ور ط ب نِ  حبرِ )ها جِ و  زَ  ناها َمعَ ك  سُ بِ 
(روفِ ع  امل

 قوذِ حُ  ميعِ ِبَ  ،ليّ يراااإلس   اذِ قّ الشن   نِ باب   1
 
َ
َتت نِ تَ  ملَ  )ُو ن  عَ  ةِ جَ فيِو واعارِ  ةِ لَ اخِ الدّ  3(وقِ رافِ ومَ )و عِ نافِ مَ و  2(ال َمذ كورِ ) ثيعِ َهَذا امل  ةُ عَ الثااِ  س 
  ارِ الدّ  نَ مَ  أَثااٍ  ةِ الثَ التن  يعِ يف مجَ  ال َمذ كوَرةُ 

َ
 اقً فَ تعَ ر  مُ  الَ وَ  ًعافَ تعَ ن  ال مُ ا وَ كً ل  ا وال مِ ق  حَ  ةِ دودَ ح  امل

   ِ تعنلَ وبعَ  ا إالّ تريً كَ  وال ليالً قَ 
َ
ا عً يع  بعَ 4(ا وتام   الً ت  بعَ  ة  ال َمذ كورَةِ نَ ها آمِ ن  مِ  ةِ تاعَ ث  مُ ل  لِ  فيوِ  ثيعَ امل

يان  وال ثعُ  ط  ر  بِِو شَ  ل  صِ تّ ا مل يعَ حيحً صَ 
ِ نعَ اثع  بِ  ه،رِ طَ هى خَ تَ ن  و ومُ غُ لَ ثع  ه ومَ رُ د  قَ  فَ رِ عُ ) يار  وال خِ  5  ني 

(قاالً ت  مِ  عنيَ بَ وأر  
لى عَ  ال َمذ كوَرةُ  ةُ نَ و آمِ ت  رَ ضَ أح   اِ ز  والوَ  فِ ر  ة الصن تامّ ) بُ ر  الضن  ِبو مد  تَ ع  ا مُ ثً هَ ذَ  6

 ةِ فَ لى الصِّ ها عَ ن  ها مِ ت  ضَ ثَ وقعَ  7(ة ال َمذ كوَرةيلَ ها مجَ ن  مِ  ةِ ها إىل الثااعَ ت  عَ فعَ ال َمذ كورَة ودَ  ةِ فَ لى الصِّ عَ 
َذ كورَةِ ] ةِ فَ الصِّ 

ُ  ةَ من ذِ  ت  أَ رَ بع  ها وأَ كِ ل  ها إىل مِ ن  مِ     وبانَ  8[امل
 يعِ مجَ  ن  مِ  ةِ ال َمذ كورَ  ةَ نَ آمِ  ةِ تاعَ ث  امل

 لّ وحَ     اَ ربَِ فعَ  ال َمذ كورِ  نِ مَ التن 
ُ
َ ) ةِ صن يف هِذِه احلِ  ال َمذ كورَةُ  ةُ نَ آمِ  ةُ تاعَ ث    امل

اليت  ال َمذ كورَةِ  ةِ ثيعَ امل
 ةَ يلَ ها مجَ ن  مِ  ةِ عَ الثااِ  لن و وُمََ كِ ل  يف مِ  كِ ل  ذك املِ  لن ُمََ  9(ةِ دودَ احمل   رِ االدّ  نَ مِ  ااٍ أَث   ةُ الثَ ثَ  اهغُ لَ ثع  مَ 

  ةِ نن لى سُ و وعَ كِ ل  يف مِ  كِ ل  ذك املِ  ةَ لَ اِ ن  ها ومَ تَ لَ اِ ن  مَ     لَ اِّ ونعُ ، ال َمذ كورَةِ 
ُ
 م  يوعاُتِِ يف بُ  منيَ لِ س  امل

َهادِ إلى عَ  دَ هِ شَ . مهُ نعَ يع  م بعَ هِ راكِ إد   عِ راجِ ومَ  ِ تعَ عَ بِ ثااملتَ  ش  َ  ثدِ عَ   ِ ن  بِ  ةَ نَ آمِ  - ني 
  ِ ن  بِ  ةَ يلَ ومجَ  كِ لِ امل

  حاذَ إس  
َ
ِ كورَ ذ  امل َ  تَعني 

 مِ ه  فَ ا بِ ِ  رارِ ا فيو وإق  ما مبِ هِ تِ فَ رِ ع  مَ  دَ ع  بعَ  تابِ ما يف َهَذا الكِ هُ نع  عَ  كورِ ذ  بامل
لى عَ  وِ تا بِ دَ هَ ش  َك وما أَ ذلِ  ن  مِ [ز  11] /  تاهُ عَ ثايعَ ما تَ  رِ د  قَ ما بِ هِ مِ ل  عِ  ةِ وإحاطَ  وِ صولِ فُ  يعِ مجَ 

                                                                                                                      
 . «ر»سقط  من  1
 . «ر»سقط  من  2
 . «ر»سقط  من  3
 . «ر»سقط  من  4

5
ِتت ناء     [.ماّدة ثِّن: اللساا]أك اس 
 .عرف  قدره باثننِي وأربعنَي متقاالً : « ر»يف  6
 . «ر»سقط  من  7
 . هذه زِيادة  يَعق َتضيها الّسياذُ  8
 .  «ر»سقط  من   9
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ن  مَ  - هرِ طَ هى خَ تَ ن  ومُ  وِ غِ لَ ثع  ما ومَ هِ سِ فُ أنع  
ِ العَ ما بِ هُ فعَ رَ عَ  1  وازِ وجَ  ةِ حن الصِّ  الِ ا حِب و ُ  مِ س  الوا ني 

  طوريلَ  ب نُ  رُ حَب   ال َمذ كورَةِ   ةَ يلَ مجَ  اُ و  ه زَ دَ هَ ش  أَ  ن  ِمن ، و رِ األم  
ُ
َلُو يف  اضَ اِ أننُو ال اع   رِ ك  الذِّ  مِ دِّ قَ تعَ امل

 رَ ظَ نَ  أا   دَ ع  بعَ  ليمِ س  التن  جوهِ وُ  لِ مَ ك  َّ و بِ يعِ يف مجَ  مَ لِ سَ و وأنن  ال َمذ كورَةِ  ارِ وال يف هِذِه الدّ  َهَذا الثَعي عِ 
  كَ ذلِ ، و هرِ طَ هى خَ تَ ن  و ومُ غِ لَ ثع  ا مبَِ مً ل  عِ  وأحاطَ  يَ ضِ ه ورَ رَ د  قَ  فَ رَ إلي ِو وعَ 

ُ
 ةِ نَ سَ  ن  مِ  مِ رن حَ يف امل

 ِ  .حيمِ الرن  محنِ اهلل الرن  مِ س  بِ :  هرِ آخِ و إىل لِ أون  ن  مِ  الِكراءِ  دِ ق  عَ   ُّ ونَ  ،ةٍ مااَ عِ بَ ر  وأَ  اننيَ وَثَ  اثع َنتَعني 
َ  دِ ث  عَ )  ُ ن  بِ  ةُ نَ آمِ  ت  رَ تعَ ك  اِ 

(ِِّنِّ ي  شَ اعُ  اياِ العَ  دِ ث  عَ  ب نِ  ُُمَمندِ  ب نِ  كِ لِ امل
 سحاذَ إِ   ِ ن  بِ ) ةَ يلَ مجَ  ن  مِ  2

  ال َمذ كورِ  غِ ااِ الصّ 
َ
(ةِ ديلَ ع  اجلَ بِ  روفِ ع  امل

ُ  ارِ الدّ  نَ مِ  ةِ صن احلِ   يعَ مجَ  3
 ذَ و  فعَ  عُ ثايُ فيها التن  دِ قِ عَ نع  امل

  كاَن ِ   فيِو إذ   5(هرِ ك  ذِ  بَ سَ حَ ) 4هذا
ُ
 دِ ق  عَ  دَ ع  بعَ  ال َمذ كورَةِ   ةَ ميلَ جلَِ     عَ ون طَ َقد  تَ  ةُ نَ آمِ  ةُ تاعَ ث  امل

نَعُهما  عِ ثايُ التن  ا مَ  6(ال َمذ كورِ  ظِّ يف احلَ )بَعيع  َ ها وبعَ نَ يع  ما بعَ  ال َمذ كورِ   نِ مَ التن ا بِ هت  تعَ َت أَ أهن  ضاءِ قِ ان   ني 
ِر تاريِخ  رٍ هُ ش  أَ  ةِ تن سِ  ُ  يَ هِ ف ياعِ تِ االب  ِمن  َشه 

َثَما كاَا قعَ  ع  فيِو وراجِ  7ةُ قالَ امل ها عِ ي  بعَ  لَ ث  إَلي ها َحس 
  ظِّ احلَ  نَ مِ  ال َمذ كورَةُ  ةُ يلَ مجَ  َُتَلن و  ال َمذ كورُ  لُ األجَ  مَ رَ صَ ان  فَ  اه،إيّ 

َ
ُ  وُ ت  قعَ ون وسَ  ثيعِ امل

 ةُ نَ آمِ  ةُ تاعَ ث  امل
ُ )إىل  ةُ يلَ مجَ     ثَ غِ َهَذا رَ  دَ ع  بعَ و  ،وُ ت  زَ ون فيِو وجَ  اضَ اِ ع  الا  ِ كَ َر وتعَ  وُ ت  ضَ وأم   ال َمذ كورَةُ 

(ةِ تاعَ ث  امل
 ةَ نَ آمِ  8

َ  ةِ صن ها يف احلِ يَ قِ ث  تعُ  أا   ةَ نَ آمِ 
 ظِّ يف احلَ  الِكراءُ   دَ قَ عَ انع  فَ  ها،ن  عَ  10جهارِ ُُت  وال  راءِ الكِ بِ  9ةِ ثيعَ امل

                                                                                                                      
 ". َشِهدَ "َهَذا هو فاعُل الِفع ِل  1
 .آمنة بن  فالا: « ز»، ويف «ر»سقط  من  2
 .مجيلة بن  فالا: « ر»، ويف «ر»سقط  من  3
 .«ر»زيادة  ِمن " هذا" 4
 . «ر»سقط  من  5
 . «ر»سقط  من  6
 .  «ر»، والتنص حيُ  من "يف املقايلة: "« ز»يف  7
 . «ر»سقط  من  8
 .املثيعة: « ر»يف  9

10
 . «ر»، والتنصحيُ  من "ُيرجها: "« ز»يف   
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 ) ارِ لدّ ا نَ مِ  ال َمذ كورِ 
َ
نَعُهما لِ  1(ةِ ثيعَ امل ِ عامَ بَعيع   رينَ ش  عِ بِ  امٍ أيّ  ةِ رَ شَ عَ بِ  لِ األجَ  رامِ صِ ان   دَ ع  ما بعَ  ُُ أون  ني 

ِ قالَ ت  َك مِ ذلِ  ن  مِ  ال َمذ كورَةُ  ةُ نَ آمِ     ضَ ثَ قعَ  2اً ثهَ ذَ  قاالً ت  مِ   ةَ عَ بعَ ر  َّ بِ   ال َمذ كورَةُ  ةُ يلَ مجَ  ت  ذَ وأخَ  ني 
بِ رَ األقع   ضااَ مَ رَ  رِ ه  شَ  لِ ألوّ  3(هاتِ فَ لى صِ عَ  دِ دَ العَ  نَ مِ ) قاالً ت  مِ  رَ شَ عَ 

 ،اريخِ َهَذا التّ  5إىل 4
َ  ةُ عَ بعَ ر  واأل

ها مِ ل  عِ  دَ ع  بعَ  ال َمذ كورِ  الِكراءِ  رِ أم   رِ إىل آخِ  ال َمذ كوَرةِ  ةَ يلَ لى مجَ عَ  ة  رَ خن ؤَ مُ  ةُ يَ الثاقِ  تاقيلِ امل
(وغِ لِ ث  ومَ ) ال َمذ كورَ  تا فيِو الِكراءَ دَ قَ ما عَ  رِ د  قَ بِ 

  ةِ نن لى سُ وعَ  6
ُ
 ةِ اَ اجلااِ  م  هِ تِ يَ رِ ك  يف أَ  نيَ ملِ س  امل

نَعُهما   ال َمذ كورِ  الِكراءِ  قادَ عِ ان   أان  7ال َمذ كورَةُ  ةُ يلَ ومجَ  ال َمذ كورَةُ  ةُ نَ و  آمِ ت  دَ هَ أش   ن  ِمن  م  هُ نعَ يع  بعَ  كاَا بَعيع 
َثَما جَ  نَعُهما َحس  َهادِ إلى عَ  دَ هِ شَ ، و ذاه ذَ و  ه فعَ رُ ك  رى ذِ بَعيع  ِ تعَ كورَ املذ   ةَ يلَ ومجَ  ةَ نَ آمِ  ش  لى عَ  ني 

 وازِ وجَ  ةٍ حن صِ  الِ ا حِب و ِمنُهما و ُ عَ ما وَسَِ هُ فعَ رَ ن عَ ا مَ مهُ نع  عَ  تابِ ا يف َهَذا الكِ ما مبِ هِ سِ فُ أنع  
رِ أ (ةٍ مااَ عِ بَ وأر    اننيَ َثَ آلِخرَِة ِمن  َسَنِة ََثاٍا و ادى ايف مجُ  ذلكَ و ) ا،ِ  م 

 9[َعق دِ ]  ُّ ونَ . 8
 قيوِ الفَ  دَ ن  عِ  وقفَ  .11حيمِ الرن  محنِ اهلل الرن  مِ س  بِ :  10(هرِ و إىل آخِ لِ أون  ن  َعلي ِهما مِ ) لتعنو قيفِ ا
و فيقَ و  أدام اهلل تعَ  - ظورٍ ن  مَ  ب نِ  مِ ا أ  القاسِ ما ِ ع  وأَ ) ةَ يَ ثيلِ بإش   ةِ ماعَ قاضي اجلَ  12(لقاضيا)
  الِكراءِ  دِ ق  لى عَ َهَذا عَ  ذَ و  فعَ  رَةِ ال َمذ ُكو  ةَ نَ آمِ  كيلُ وَ  أمح َدَ  ب نُ  ُُمَمندُ  (- هديدَ س  وتَ 

ُ
 ذَ و  فعَ   دِ قِ عَ نع  امل

                                                                                                                      
 . «ر»سقط  من  1
 .من ذهب: « م»يف  2
 . «ر»سقط  من  3
 .القريب: « ر»يف  4
 .من: « م»يف  5
 . «ر»سقط  من  6
 .آمنة ومجيلة املذكورتني: « ر»يف  7
 . «ر»سقط  من  8
 .  «ر»والّتكملة من . «ز»سقط  من  9

 . «ر»سقط  من  10
 .احلمد هلل: « ر»يف  11
 . «ر»سقط  من  12
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َ َهَذا بعَ   ِبِو أو   رن قِ يُ لِ  ةَ يلَ مجَ  كيلِ َو  ارِ طّ اهلل العَ  دِ ث  عَ لِ  1(حاذَ إس    ِ ن  بِ ) ةَ يلَ ومجَ  ةَ نَ و آمِ تِ لَ كِّ َو مُ  ني 
(ارُ طّ العَ )اهلل  َعث دُ  قالَ فَ  ،هرَ كِ ن  يعُ 

 بَ سَ حَ  وٌّ حَ  3(ال َمذ كورِ ) الِكراءِ  دَ ق  عَ   إان  ةَ يلَ مجَ  وِ تِ لَ كِّ َو مُ  ن  عَ  2
ِمن  ]ها لَ ثع  َ ا قعَ  وَ ث  يعَ  وملَ   ،ةً دَ شاهَ مُ  ةَ نَ إىل آمِ  الِكراءَ  عُ فَ د  تَ  و كاَن   تَ لَ كِّ َو مُ  وأاّ  وِ صِّ نَ  بَ سَ حَ 
  ن  مِ  رِ خِ آلا بيعِ رَ  رِ إىل آخِ  وٌّ حَ  4[َذِلكَ 

                                                                                                                      
 . «ر»سقط  من  1
 . «ر»سقط  من  2
 .«ر»سقط  من  3
 . «ر»زيادة من  4
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نَعُهما مِ  دَ قَ عَ الذك انع   أاّ  2وت  مَ لَ ع  أَ  1[َوأر َبِع ماَاةٍ ] اننيَ وَثَ  سٍ ََخ   ةِ نَ سَ   إذِ  3لُّ حَ ن  ال يعَ  عِ ثايُ التن  نَ بَعيع 
َ بعَ  دَ قَ عَ انع   عُ ثايُ التن   قاالً ت  مِ  بعواَ أر   نَ مَ التن  أان  ةِ ثيقَ يف الوَ  ذكرَ و  ،ثاً هَ ذَ  قاالً ت  مِ  رينَ ش  عِ بِ  ةَ نَ وآمِ  ةَ يلَ مجَ  ني 
 سٍ ََخ   ةِ نَ سَ  ن  مِ  رٍ فَ يف صَ  قاالً ت  مِ  رَ شَ عَ  ةَ عَ بعَ أر   نِ مَ التن  نَ مِ  ال َمذ كوَرةِ  ةَ نَ إىل آمِ     عَ فعَ ها ودَ ت  قالَ أَ وَقد  
(َذلكَ  أمح َدَ  ب نُ ) ُُمَمندُ  رَ كَ وأن  ، اننيَ وَثَ 

و ِمنُهما عَ َسَِ  ن  ا َهَذا مَ مقا ِِ لى مَ عَ  دَ هِ شَ  ،ا ِ و  قعَ ن  مِ  4
ةٍ مااَ عِ بَ وأر   اننيَ وَثَ  سٍ ََخ   ةِ نَ سَ  ن  مِ  بٍ جَ داه َعلي ِو يف رَ هَ وأش  

 كيلِ وَ  قالِ إىل مَ   ُ فَ تعَ ل  يعُ  ل  هَ  ،5
  6ظِّ يف احلَ  ها الِكرَاءُ مُ اَ ل  أم يعَ  ؟ ةِ اإلقالَ  نَ مِ  عاهُ فيما ادن  ةَ يلَ مجَ 

َ
 َثبِ سَ بِ  مِ القااِ  يامِ قِ  إىل حنيِ  ثيعِ امل

ةِ ثَ ار والوِ  تِ و  لمَ و لِ ثاتِ ا وإث  ُتِ و  مَ  دَ ه  عَ  وِ يف أمِّ  ةِ راثَ الوِ  َثبِ سَ بِ 
يف َذلَك ونا يثُ جِ أَ  ؟و إثثاتُ  بُ وما جيَِ  7

 ب نُ  ليدِ أبو الوَ  يلقاضا قيوُ فّجاَب الفَ ؟  عاىلإا  شاَء اهلُل تَ  مّجورينَ  ،وُّ و احلَ ثُ ا يوجِ َذلَك مبِ 
لي وِ عَ   ُ ف  قعَ ووَ  ؤالَ السُّ   ُ ح  فن صَ تَ  : دٍ ش  رُ 

 ة  نَ يعِّ بعَ  ال َمذ ُكورَةُ  ةُ يلَ ، مجَ ي هاَعلَ  دنمِ قَ مُ ل  لِ  ن  كُ يَ  ملَ   وإا   8
ا يئً شَ  مُ لَ ع  أننُو َما يعَ  ةَ نَ آمِ  ثُ وارِ  القاامُ  فُ لَ ح  تَ س  يُ ة فعَ الِكرَاء واإلقالَ  عِ ف  دَ  ن  ها مِ ن  عَ  مُ لِّ كَ ها املتَ كيلُ وَو 
  الِكراءِ  نَ مِ  ةِ يَ الثاقِ  قاالً ت  مِ  رَ شَ عَ  ةَ يَ مانِ بالتن [ز  17/] َلُو   ِضيَ قُ  فَ لَ حَ  فإا   ،َذلكَ  ن  مِ 

ُ
ى مّ سَ امل

[هذهِ ] دَ ع  ما بعَ لِ  لِ ت  املِ  راءِ كِ وبِ 
َ  ةِ صن وباحلِ  ةِ يثَ جِ الوَ  9

ُ  كَ ل  مِ     تَ ثن ثعَ  أا   دَ ع  بعَ  ارِ الدّ  نَ مِ  ةِ ثيعَ امل
 ةِ عَ ثايعَ امل

 
ُ
ُد ب ُن رُ و . الثَعي عِ  حنيَ  ال َمذ كورَةُ  ةُ يلَ مجَ  ةِ عَ ثايعَ امل  .دٍ ش  باهلِل التعنو فيُو؛ قَاَلُو ُُممن

  
 

                                                                                                                      
 . «ر»والّتكملة من . «ز»سقط  من  1
 .علم : « ر»يف  2
 .َيل: « ر»يف  3
 . «ر»سقط  من  4
 .يف شهر كذا: « ر»يف  5
 .احلو: « ر»يف  6
 .« ر»: ، والتنصحيُ  من "الورث: "« ز»يف  7
ِ " َوقَعف ُ  إليو: "« ز»يف  8 َع 

 .والصنواُب يف الّلغِة ما أُث ِثَ  يف امل
 . «ر»زيادة من  9



  

 

- 193 - 

ِتِح و بـِغرِلة، م نر يِد  م برِتاعز ِوادوِعى بِائ ع أ أنوأ  مِ [ ] 171]  [ ابـرِتاِع ا م نر آِخرِ  ن  ا سر
 وٍ فِ اغَ  ن  مِ  سِ ايالرّ  اب نُ  مَ دِ قَ :  احلااِّ  اهلل ب نُ  لقاضي أبو َعث دِ ا قيوُ الفَ  قالَ 

 فَ رَ تعَ فاع   ،1
 ٍ ي  ِّن قعَ اكِ سَ  ن  مِ  لٍ جُ رَ  دِ يَ بِ  ةً لَ غ  بعَ  فَ رَ تعَ فاع  

  َ ثَ ثع  وأَ ، وٍ فِ اها إىل غَ لَ ومحََ  4فافاً فيها كَ  3لَ عَ جَ فَ ، 2
 فَ لَ موسى ِِبا وحَ  مَ وَقدِ  ،وٍ فِ غاوه بِ أخُ  فَ لَ وحَ  يوِ وألخِ َلُو ها كَ ل  مِ   اخٍ مشَّ  اب نِ  ِعن دَ   َ ثَ ثع  وأَ 
 رَ ضَ حَ و  ،رَ آخَ  لٍ جُ رَ  ن  ها مِ تُ ع  تعَ بع  اِ : و ي  دَ يَ  ن  ها مِ قن حَ تَ الذك اس   قالَ فَ  َلُو وألخيوِ   َ ثَ وثعَ  ،ةَ ثَ طُ ر  قُ بِ 
  نَ َ ا مِ  عُ الثااِ 

ُ
  ُ ح  لَ ص  ّفَ  ،فاسَ بِ  اآلاَ  وَ هُ  لٍ جُ رَ  ن  ها مِ تُ ع  تعَ بع  اِ  5[َ ُم]ِمن ُو وقاَل  وِّ حَ تَ س  امل

ُ  نَ مِ  عُ الثااِ  أرادَ  ا  إ ايت  الفُ  ةِ هَ جِ  ن  مِ  بُ كاَا الواجِ و  ،م  هُ نعَ يع  بعَ 
ِِبا إىل  بَ هَ ذ  يَ  أا   هِ دِ يَ  ن  مِ  وِّ حَ تَ س  امل

 ةَ قيمَ  لَ عَ ن ُو وجَي  مِ  ضَ ثَ الذك قعَ  نِ مَ التن بِ  وِ ي  دَ يَ  ن  مِ  وِّ حَ تَ س  مُ ل  ا لِ نً ضامِ  يَ طِ ع  يعُ  أا   فاسَ ِمن ُو بِ  عِ الثااِ 
 نِ مَ التن ِمن ُو بِ  تاعِ ث  مُ ل  لِ  ن  ضامِ :  ئااِ ي  َعلي ِو  شَ  وَ جن وَ فتعَ  ها،قِّ حِ تَ س  مُ  يسِ االرّ  موسى ب نِ لِ  ةِ ابن الدّ 
َّلةُ هذِ  كٍ الِ   مبِ لَ اَ قد  نعَ و  ها،قِّ حِ تَ س  مُ لِ  ةِ ابن الدّ  ةُ وقيمَ  َس 

 فَ رَ تعَ اع   لٍ جُ يف رَ  تواَ ف  نا يعُ حابُ أص  و  ،ه امل
ُ  بَ هَ ذَ ها فَ تَ ثَ ثع  فَّ  ورَ رُ و  مَ إىل  بَ هَ ها وذَ تَ قيمَ  عَ ضَ ووَ  ةَ ثَ طُ ر  قُ بِ  ةً دابن 

 عَ جِ ر  يعَ  أا   هِ دِ يَ  ن  مِ  وُّ حَ تَ س  امل
 . كذلِ  لِ ت  مبِِ  مُ لَ اهلل أع  و . او  تعَ فع  َّ ها فَ لَ مَح   وأرادَ ِِبِياَا ها تاعَ و أننُو اب  عُ بااِ  مَ عَ اَ و فعَ عِ لى بااِ عَ 

  

 [ ِرك م نر ِهِشا الِمعرِنىأخر ِمسألةث [ ] 176]
ةَ َاميَ خُ  ب نِ ُجن ِد  ن  مِ  جالً رَ  أان  ذلكَ و  ،   لَ اَ رى نعَ أخ  [ ة  لَ َّ س  مَ ]

مُثن  ،ةَ يَ ثيلِ ا بإش  سً رَ باَع فعَ  6
مٍ بِ  7سريُ  و األمريُ فَ رَ تعَ مُثن اع   رَ آخَ  ن  مِ  تاعُ و املث  مُثن باعَ   الُفَقهاءِ  ايت  فُ بِ  َأَخَذهو  هذِ خِ يف فَ كاَا   1َوش 

                                                                                                                      
 .قرطثة من قريب حصن آخر روّ دَ مُ وال   روشط  بِ  حصن بقرب كاا حصني حصن: حصن غافو 1
 .فاعاَف بَيِد َرجٍل من ساِكِّن قي ٍ  دابّةً : « م»يف  2
 .فعجل: « ز»يف  3
 (.321ص  9ا " كفف: "اللساا، مادة)، وهو ما كفن عن الناس َأك أَغىن ،القوتُ : من الرِّزذ الَكفافُ  4

5
 .«ز»نسخِة اليت َوَرَدت ب" يف"لعلن َهَذا هو الصنواُب َبَدالً من   
 . «م»والتصويب من . محيد بن خرمية: « ز»يف  6
يوسعف بعن تاشعفني أمعري األنعدس أيعام تعويل ابعن احلعاا  املسعلمني أمعري أخعي ابن تاشفني بن بكر أ سري بن األمري لعّلو   7

  .التجييب قضاء اجلماعة بقرطثة
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  إغ رامِ ا بو  تعَ وأفع  
ُ
 ن  مِ  لٍ أص   عِ ي  ثعَ ا بِ و  تعَ فع  َّ فَ  ،ةِ وَ د  العُ ا بِ ثً وكاَا غااِ  عِ الثااِ  يف مالِ  هِ دِ يَ  ن  مِ  وِّ حَ تَ س  امل

 دَ رَ ووَ  هِ دِ يَ  ن  مِ  وِّ حَ تَ س  مُ لِل   عُ الثااِ   مَ دِ مُثن قَ  عنو 3َوَوزِرَ و وانِ إخ   ضُ ع  بعَ  2[ةَ صّ احل] منَ ضَ فَ  وِ أصولِ 
 ،سَ رَ الفَ  وِ سُ يَ  وملَ   ،وِ ي  دَ يَ  ن  مِ  قاذٍ ح  تِ َعلي ِو باس   مِ ك  احلُ وبِ  شِِّنِّ اعُ  نَ و مِ اعِ يتِ اب   دِ ق  عَ بِ  ةَ ثَ طُ ر  قعُ 
يف ذلَك  ايت  الفُ  يل أان  رَ هَ و اَ ّنن وكَ  ،تاقيلَ مَ  ةَ عَ ثع  سَ  شِِّنُّ اعُ  يَ طِ ع  يعُ  لى أا  عَ  م  هُ نعَ يع  بعَ   ُ ح  لَ فّص  
  نَ أي ضًا مِ  ة  لَ َّ س  ت مَ جاءَ   ذلكَ كَ و  ،سَ رَ الفَ  وِ سُ يَ  ملَ   إا   ة  رَ ذِّ عَ تعَ مُ 

ُ
 وِ سُ يَ  ملَ  ؛ هِذهِ  لُ ت  مِ  رِ ون دَ امل

 
ُ
ُ  ةَ ابن الدّ  وِ ي  دَ يَ  ن  مِ  وُّ حَ تَ س  امل

 . وحانَ ث  سُ  فيوِ و  التعن  يلُّ واهلل وَ  ِر؛األم   الحِ بإص   تُ ر  شَ َّ فَ  ةَ فَ رَ تعَ ع  امل
 

 [ التو ري ير نالتر عنِد القاضي ابن  منظ ورز ِمسألةث ب ي [ ] 177]
: و تابِ كِ    ُّ ، وهذا نَ ظورٍ ن  مَ  ب نِ  مِ أ  القاسِ  ةَ يَ ثيلِ القاضي بإش   دَ ن    عِ لَ اَ نعَ  ة  ّلس  مَ 

  ليلُ اجلَ  قيوُ فَ ل  اَ 
ُ
  َُملنو،و تِ طاعَ ه بِ ان وأعَ  وُ يَ ع  اهلل سَ  ي أدامَ يّ لِ اهلل َسيِّدك ووَ  أبو َعث دِ  رُ شاوَ امل

ُ
بِِو  دُّ تَ ع  امل

 رُ ثعَ دك وأك  دَ عُ  اُّ َسيِِّدك وأعَ ). لى ُُمَمندٍ ى اهلل عَ لّ صَ  .حيمِ رن ال محنِ اهلل الرن  مِ س  بِ . ظورٍ ن  مَ  اب نُ 
(وتِ رامَ كَ   ن  و مِ ظن حَ  لَ اَ و وأج  تِ طاعَ ه اهلل بِ ان أعَ  ن  ومَ  كّ دِ خورك األبَ د  مَ 

اهلل  كَ ان أعَ  -تا  كِ   بُ ثَ سَ  4
 إىل أخيهِ إلي ِهما و  رَ يعن صَ تَ  ماالً  5(ُمعّظَميكَ ) خيوِ رك وأَ ه  صِ لِ  ان أَ  - وتِ طاعَ بِ 

ُ
 لِ ثَ قِ  ن   مِ  ّ وَ تعَ ما امل

َثما تَ مِحَ رَ  م  ُتِِ دَ يف والِ  م  هِ مرياثِ  ن  و َعلي ِهم مِ ا باعَ مّ ما َرمِحَُو اهلُل عَ بيهِ أَ   دُ ق  و العَ نَ من ضَ ها اهلل َحس 
ريَ يص  تَ  أا   مواَ عُ ا  يعَ  م لألبِ هُ تعُ وَ إخ   اآلاَ  قامَ فَ  تا ،َمَع كِ  وُ خَ سَ نُ   ُ ه  جن الذك وَ 

َهَذا  م  أبيهِ  6
قى َهَذا أب   -ه اهلل دَ أين  - األمريَ  أان  مواَ عُ ا  ويعَ  ،فوذِ لى النُّ عَ  مولٍ َُم   رُ يع  و غَ وأنن  اٍ ااِ لَي َس ِب  املالَ 
َهَذا  ن  عَ  -اهلل  مُ هُ قَ فعن وَ  - ةِ هَ اجلِ  هاءَ قَ فعُ   ُ ل  َّ سَ فَ  ،م  هُ نعَ يع  ى فيِو بعَ وّ م وسَ هِ يعِ لى مجَ عَ  املالَ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 . «م»بن شم، والتصويب من : « ز»يف  1
 .ري واضحة الرسمغ« م»القصة، ويف « ز»يف  2
 .أودعانو: « ز»يف  3
 . «ت»ومن « ر»سقط  من  4
 .«ت»ومن « ر»سقط  من  5
 .«ر»تصري، والّتصحيُ  من « ز»يف  6
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ريِ يص  التن 
َ  لَ ع  وفِ  ل  عامِ  يريَ ص  التن  ابوا أان فّجَ  1

 ن  مَ  ري ِ غَ لِ  كِ ل  إىل َهَذا املِ  ثيلَ سَ  الَ  وأا   ا  جااِ  صريِ امل
 وِّ احلَ  وابِ يف َذلَك ِِبَ  يبَ جتُ  وأا   دِ ق  العَ  ةَ خَ س  نُ   َ فن صَ تَ تعَ  أا   بُ غَ ر  أنا أَ و  ،يريِ ص  ذا التن و ِبِ كَ لن متََ 
اءِ دب  إىل اإل اً ددن سَ ُّجورًا يف َذلَك ومُ مَ  عِ ر  ضى الشن تَ ق  ومُ 

 وٍّ حلَِ  قيكَ ث  ها واهلل يعُ رُ كُ أش   أزالُ  ال ،2
ٍر مَجيٍل ه و دُ ضُ ع  تعَ  يَاَسيِِّدك  يكَ لَ عَ  المُ السن ، و بِ يِّ الطن  تريِ المي الكَ سَ  ن  غ مِ لُ ثع  و وتعَ نِّ ه مبَِ لدُ ُتُ ذِك 
  قيوُ فّجاَب الفَ  .وكاتُ َر اهلل وبعَ  ةُ مح َ دك ورَ دَ لى عُ ع  وأَ 

ُ
:  ابٍ تّ عَ  ب نُ  محنِ الرن  دُ ث  عَ  دٍ أبو ُُمَمن  رُ شاوَ امل

ُ  ريَ يص  والتن  ؤالَ السُّ   ُ ح  فن صَ تَ 
لى َما عَ  ريُ يص  التن   َ ثَ إذا ثعَ و  و،لى َذلَك ُكلِّ عَ   ُ ف  قعَ و ووَ قَ و  فعَ  خَ سَ تَ ن  امل

ُ  اضُ اِ و اع  طُ قِ س  ال يُ  ذ  نافِ  ماضٍ  ري  يص  تَ  وَ هُ فيِو فعَ   ن نُ 
 مَ دن قَ َقد  تعَ و  اع تَعَرَض بِِو، امبِ  ضِ اَِ ع  امل

 عَ قَ وَ  مَ ك  احلُ  و أان نِ مُّ ضَ تَ لِ  ذلكَ و  نا،اهُ هَ  عِ وا  الواقِ جَ  الفِ خِبِ  ؤالَ و َهَذا السُّ ثِ ش  لى ما يُ وا  عَ جَ 
َذ ُكورِ  لِ جُ الرن  ةِ ثَ ِبِِ 

ُ  لن وجَ  ان اهلل عَ ، و امل
قيو الفَ  وأجابَ . ابٍ تّ عَ  و؛ قَاَلُو اب نُ تِ مح َ رَ بِ  وابِ للصن  وُ فِّ وَ امل

 ،حي   صَ : اهلل [ ز  18/ ] و  مَ رَ أك   أ  ُُمَمندٍ  قيوِ الفَ  وابَ جَ  ُُمَمندٍ  ب نُ  غُ ثَ أص   مِ أبو القاسِ 
. وفَ صَ ذك وَ لا وِ ج  وَ ل  لِ  وِ وابِ جَ  لِ ت  ه مبِِ رَ كَ الذك ذَ  ؤالِ لى السُّ وا  عَ جَ  مَ دن قَ تعَ  كذلكَ و  ،و أقولُ لِ ت  مبِِ و 
ٍَ  ب نُ  غُ ثَ ص  و، قَاَلُو أتِ مح َ رَ بِ  فيوَ و  التعن  وُ ّلُ و أس  ي  إلَ و   ب نُ  ليدِ لقاضي أبو الوَ اقيو الفَ  وأجابَ . دُُمَمن
لى عَ   ُ ف  قعَ و ووَ قَ و  فعَ  ةِ عَ الواقِ  ريِ يص  التن  دِ ق  عَ  ةِ خَ س  لى نُ َعلي ِو وعَ   ُ ف  قعَ ووَ  كَ ؤالَ سُ   ُ ح  فن صَ تَ :  دٍ ش  رُ 

 ريِ يص  التن  فاذِ إن   جوبِ وُ و بِ تِ طاعَ بِ و اهلل مَ رَ أك   أ  ُُمَمندٍ  قيوِ الفَ  وابِ جَ  ن  مِ  مَ دن قَ ما تعَ و  و،َذلَك ُكلِّ 
 إذ   ريِ يص  لى التن فيو عَ  ب  جِ أُ  م  لَ ه فعَ رَ كَ الذك ذَ  ؤالُ أمنا السُّ و  ،أقولُ  وِ دك وبِ ن  عِ  حي   ، صَ وِ ضااِ وإم  
ا أَ و  و،هُ ج  فيِو وَ  نين  ثعَ تَ يعَ  ملَ   ؛ قَاَلُو ُُممنُد ب ُن فيوُ و  اهلل تَعاىل التعن بِ و . ةِ ين طِ والعَ  ةِ ثَ لى ا ِ ِمن ُو عَ   ُ ث  جَ إَّنن
 .دٍ ش  رُ 

نا اهلل دَ شَ ر  أَ  - كَ ؤالَ سُ   ُ ح  فن صَ تَ  :احلااِّ  لقاضي أبو َعث د اهلل ب نُ ا قيوُ الفَ  أجابَ وَ 
ُ  ريِ يص  لى التن َعلي ِو وعَ   ُ ف  قعَ وَ و  - اكَ وإيّ 

 ؛و اهلل أقولُ مَ رَ أك   أ  ُُمَمندٍ  وابِ جَ  لِ ت  ومبِِ  ؛وقَ و  فعَ  خِ سَ تَ ن  امل

                                                                                                                      
 .«ر»تصري، والّتصحيُ  من « ز»يف  1
عىن  2

َ
ًدا إىل إب داِء الُفت يا: "لعّل امل  ".ُمَسدن
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 ُ ب  رَ ض  فَّ  ؤالِ َهَذا السُّ  رودِ وُ لِ  ةٍ مَ دِّ قَ تعَ مُ  امٍ أيّ  ذُ ن  َهَذا مُ  ن  عَ   ُ ل  ئِ سُ   ُ ن  وَقد   كُ 
  نِ عَ  1

ُ
َعلي ِو  ةِ عَ راجَ امل

منُد ُمَُ ؛ قَاَلُو واهسِ  بن ذلَك ال رَ  يلُّ وَ  وَ هُ فعَ  و،لِ ض  و وفَ تِ مح َ رَ بِ  وفيوَ و التن لُ َّ اهلل أس  و  :فيوِ  ب  جاوِ أومل 
 .احلااِّ  ب ُن أمَحَد ب نِ 
  

ِب ِلأ  منر أمر مز ِوِعِقارز [ ] 179]    ٍ اِلة  ابرن  زهرز بيِما  َ  قـ ررط ِبِة ِعنر ِمسر و بِة  بـ ِقِ ا  [أجر
ّلة  )  ِوبَِتِهم   مس   :2(ُسِئَل َعن ها ال ُفَقهاُء بُِقر طَُثَة وَهِذِه ُنُصوُص َأج 

َثِغ عَ  قيوُ جاَب الفَ فَّ ] -5  [ا مواَ ث ُد الَعايِا ب ُن حَ أبو األص 
اِا :  3 ِم اللنِو الرنمح  ِبس 

ٍد َوآِلوِ ]. الرنحيمِ  ِثوِ  َصلنى اللنُو َعَلى َسيِِّدنَا ُُمَمن َسيِِّدك وَولِيِّي وَمن  أَينَدُه اهللُ  يا ، 4[َوَصح 
ِفيِقوِ  5ِبطَاَعِتِو وَعَصَموُ  دنَم يل َجَواب  يف يِو، وَقد   تَعقَ لَ قَعف ُ  عَ ّل َ  َعن ُو ووَ ُ  ما سَ ّفح  صَ تَ . بِتَعو 

رى َ يف َهِذِه األخ  ََّلٍة اَل َأُشكُّ  أَنعنَها هِذِه، وَرأ يي فيها َعن  ِصَفِة َما ُكِشَف وبُعنيِّ إذ  َقد  ، و َمس 
اب ِن عثنادٍ  6َص ن َعَداءُ 

َفَع فيِو عَ  7 ِثِو ألم الِكِو لى اب ِن زه  وتَعَقرنَر مبَا ال َمد  ٍر ال َمذ ُكوِر وَغص 
ِدهِ وَقد  أَتى ِمن  طوِل الانماِا عَ  ،هِ وَعقارِ  ما َوَجَب أا  جُي َهَل َمَعُو ِمق داُر  ،لى َذلَك وتَقاُدِم َعه 

َشرَ  8تِل َك الُغصوبِ  وَمع رَِفُة أع ياِها، وَص ن أان ال َمد 
ُتَعَنازََع فيِو اآلَا كاَا يف قَعث َضِة اب ِن  9
امل

                                                                                                                      
 . «ر»، والتنصحيُ  من "أمرت على: "« ز»يف  1
 . «ر» سقط  من 2
 . «ر»، والتصويب من « ز»سقط  من   3
 .«ز»و« ر»سقط  من  4
 .عصمتو: « ز»يف  5
 .ِعن دَ : « ز»يف  6
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َورُُه إق طاُعُهم  ويَعَتداَولُُو أن ااُ ُم  َعّثاٍد وَُت َ  يَِد ُسل طانِِو يَعَتعا
أا  صاَر إىل الذك ُهَو بَِيِدِه  إىل 1

اآلَا بِاالب تياعِ 
ِد َفما قاَم بِِو أمح َُد ب ُن موسى، وَكيُل اب ِن زه  . ِمن  صاِحِب َمواريِتِهم   2 ٍر، ِمن  َعق 

َشَر ال َمذ كوَر  َكاَا ِلَسَلِف اب ِن زه َد 
ِد السنماِع أان امل َتَكلنِم عَ َعق 

ُ
نُو وأننُو ِمن  مُج َلِة ما َغَصَثُو ٍر امل

، َوَتكوُا ال غَ  ،اب ُن َعّثاٍد إيّاُه أم ر  قاِطع  عاِمل   ُم َلُو ِبذِلَك واِجب  ك  َايِو واحلُ  لنُة فيما َسَلَف ِلُمش 
َهٍة، فإننُو ملَ  يَعغ ِصث ُو َوال أقَعرن  ِو ُشثع  وإا  َكاَن  َلُو . مبَع رَِفِة الَغص ِب فيوِ  بِالضنماِا ألننُو َداِخل  ِبَوج 

َتظ َهَر بِِو اب ُن عاِصٍم . ِفيِو ِعمارَة  كاَا َلُو ِقيَمُتها قاِاَمةً  نِ  -وما اس  ِد ب ِن َعث ِد الرنمح   وَِكيُل ُُمَمن
َشَر ال َمذ ُكوَر كاَا ِمل كاً ِلأل - ِا عاِء بِالسنماِع أان ال َمد  ِد االس  ٍء ألننُو ِمن  َعق  مل  َمراِء فَعَلي َس ِبَشي 

السنَثَب الذك أو َجَب أا  ُُي رَِجُو عن  َيِدِه أو  َيِد َمن  صاَر  َيذ ُكرِ ومل   يُعت ِثت ُو ِلَرُجٍل بَِعي ِنِو َمع لوٍم،
وِّ فَعيَعن اِلَ  ِو احلَ  َايِو ِشراُقُه ِبَوج  ُعُو وِلُمش  َمن اِلََتُو فيما َلُو وَعَلي ِو،  َذلَك إلي ِو حَّت جيََِب لِثااِِعِو بَعيع 

َِياَزِة يف ِمت ِل هِذِه ِصَفةَ  إىل ما زاَدُه ال قاِاُم ِمَن األع ذاِر ال مانَِعِة َلُو،  3ِمل ِكوِ  َولَي َس طوُل احل 
َُوفُِّو لِلصنوابِ 

 .ب ُن َحا مواَ  َعث ُد الَعاياِ ؛ قَاَلُو واهللُ ُسث حانَُو امل

َسيِّدك وَولِيِّي وَمن  أب قاُه اهللُ  ]:  4[اِسِم أمحُد ب ُن بَِقيٍّ أجاَب أبو ال ق و]  -2
َم  ،َصوُ وَسلنَمُو وَأمج ََل يف الّداَري ِن َُتَلُّ  َّلِة بَِعي ِنها ملَ  يَعَقِع السُّؤاُل يلَقد  تَعَقدن َس 

 َجواب  يف َهِذِه امل
فَعَوَقَع اجلواُب َعلي ها َحَسَب َمض مواِ  ،الِ ثًا ُمثَعيننًا َكما َوَقَع يف َهَذا السُّؤ َعن ها ُمستَعو عَ 

5 
مَجيُع َما ذََكر َت ثُثوتَُو َوأع َذر َت يف َذلَك ُكلِِّو  - َوفعنَقَك اهللُ  -َوإذ  َقد  ثَعَثَ  ِعن َدَك . السُّؤالِ 

َتظ َهَر بِوِ  َر ما اس  َفع  َغيع  ِمن  َجواِب الَفقيِو  فالذك َوَقعَ  ؛ فَعَلم  َيُكن  ِعن َد َمن  أع َذر َت إلي ِو َمد 

                                                                                                                      
   [. مادة نال: اللساا. ]زاُقهم، وما يُعَهيِّئونَو للّضيِف إذا نَاَل عليهممجع نُعا ل ونَعَال، وهو الّريع والفضل، وأنااُل القوِم أر  1
 .بابتياع: « ر»يف  2
 .ملك: « ز»يف  3
 . «ر»زيادة من  4
 .مضمن: « ز»يف  5
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َثِغ ب ِن َحا مواَ  أ  األص 
َرَمُو اهللُ -1 َصحي    -أك 

ُّل اهلَل و  وبِِو أقوُل إا  شاَء اهلُل تَعاىل، 2 أس 
 . 3[ ابُن بَِقيٍّ قَاَلُو  ]، ُسث َحانَُو التعنو فيَو مبَنِّوِ 

ااِّ ] -3 ن  أَينَدُه اهلُل مبَعونَِتِو َسيِّدك وَولِّيي ومَ  ]:  4[وأجاَب أبو َعث ِد اهلِل ب ُن احل 
فيِقِو وِكفايَِتوِ  ابَِتِة َلَدي َك على ُنَسِخ الُعُقوِد التّ  6- أَداَم اهللُ عاِفَيَتكَ  -، َوقَعف ُ  5[ وَعَصَمُو بِتَعو 
َن صوَصِة أع الهُ 

ِتط الِع رَأيِنا فيها، وإَذا تَعَقصني َ   ،َلَدي َك امل َوَعَلى َما َذَهث َ  إلي ِو ِمن اس 
َقوِم َعلي ِو َوتَعَلونم َ  األع ذَ 

اٍ اَر إىل امل َثغ  ،َعن  َحلِّ ما ثَعَثَ  ِعن َدكَ  بَِعج  َفَجواُب الفقيو أ  األص 
َرَمُو اهلُل -ب ِن َحا موَا  َجواباِا  -َحِفظَُو اهللُ -أ  القاِسِم ب ِن بَِقيٍّ  قيوِ َوَجواُب الفَ ) -أك 

ِتتاُ ُما َّلِة مِ ُ  ُسِئل ُ  عَ ، َوَقد  ُكن  7(َصحيحاِا جيَُِب ام  َس 
أداَم اهللُ ]-ن  ِجَهِتَك ن  ِمت ِل هِذِه امل

َفجاَوب ُ  َعن ها على حن ِو َما ُسِئل ُ  َعن ُو إذ  ملَ  َيُكن  ِمت ل َهَذا  -8[اهلُل َصالَحَها ِبَصالِحكَ 
َتِخِر اهلَل ُيَِر  َلَك  ،السُّؤالِ  ُه يعُ ]فَاس  تَعر ِشد  كَ ر شِ َواس  [د 

، َجَعَلنا اهلُل ِبطاَعِتو إا  شاَء اهللُ  9
 .؛ قَاَلُو ُُممنُد بُن احلااِّ عاِملنيَ 
  

 [ةز  ِ بـر نر بِنى بيأ  بش  مِ  د  يِ  نر م   سز ح ب   حقاق  ت  اسر  بي ةث ألِ سر مِ [ ]174]

                                                                                                                      
 . 5/314الصلة : ترمجتو يف  1
 .صحي : « ر»يف  2
 . «ر»زيادة من  3
 . «ر»زيادة من  4
 . «ر»سقط  من  5
 .شدنا اهلل وإياكأر : « ر»يف  6
 . «ر»سقط  من  7
 . «ز»زيادة من  8
 . «ز»زيادة من  9
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يف ة  ّلَ س  مَ 
 قيوُ فيها الفَ ) 2أجابَ . ةٍ هَ ثع  ن  َبىن فيِو بشُ مَ  دِ يَ  ن  مِ  سٍ ُحثُ  حقاذِ تِ اس   1

َقد  ، و َعلي وِ   ُ ف  قعَ وَ و  – اكَ نا اهلل وإيّ مِحَ رَ  - كَ ؤالَ سُ   ُ ل  تّمن :  3(احلااِّ  ب نُ اهلل  لقاضي أبو َعث دِ ا
نواُ ح  َقد  قاَل سُ و 

ِّنث  يف الذك يعَ  4
ا حُ   َ ثَ تَ فعَ ) ةٍ هَ ثع  شُ بِ  يف أرضٍ  5 قاَلو و  ه،قُ نابِ  عُ لَ ق  أننُو يعُ  س  ثُ أهن

(؟ ةٍ هَ ثع  شُ بِ  ِِّنَ وَقد  بُ  وُ لعُ يق   فَ ي  كَ فَ : َلُو   ُ ل  قُ فعَ  ،مِ القاسِ  قاَلو اب نُ و 
 ةَ قيمَ  طيوِ ع  يعُ  ن  مَ فَ : قاَل  6

ِ ريكَ شَ  يكونااِ فَ :   ُ ل  قعُ ؟  وِ نااِ بِ  َيكوُا َهَذا   اإذً : رَ ضَ حَ  ن  مَ  ضُ ع  وقاَل بعَ . َذلكَ  رَ كَ ّن  فَ  ،ني 
؟  وِ اِ نابِ  ةَ قيمَ  سِ ثُ احلُ  وُّ حِ تَ س  مُ  طيوِ ع  يعُ أفعَ  :قيلَ  َذلَك، ر  كِ ن  يعُ  م  لَ فعَ  ،عُ مَ س  ُهَو يَ ، و سِ ثُ احلُ  عِ ي  ثعَ كَ 
ا   َ ثَ تَ فعَ  ،ةً صَ ر  ن اش َاى عَ َنا فيمَ رك أص َحابِ ّخِّ تَ مُ  ن  نوا مِ ح  سُ  ري ِ غَ لِ   ُ ي  أَ رَ و  َذلَك، رَ يعَ  م  لَ فعَ  أهن
 كواُ ا ويَ مً و قااِ تَ قيمَ  طوهُ ع  أَ  7(َعلي ِهم) سِ ثن حَ مُ ل  لِ  قالُ ىن فيها أننُو يُ َقد  بَ و  ،ننيَ ين عَ لى مُ عَ  س  ثُ حُ 
  سِ ثُ يف احلُ  م  كُ قُّ حَ  طُ قُ س  يَ   ِ ق  إىل وَ  بِوِ  8االنتفاع مُ كُ لَ 

َ
ضاءِ قِ ان  بِ  وأ تِ و  بامل

كاَا   إا    لِ األجَ  9
  ةِ ثَ رَ وَ لِ  ها كاَن   سَ ثن حَ  ن  إىل مَ  ضُ األر    ِ عَ جَ رَ  فإا  : قاَل . الً ؤجن كاَا مُ 

ُ
 َعلي ِهم أا   سِ ثن حَ امل

  ّ  م  هُ عَ مَ  كاءَ َر ا كانوا شُ و  أبعَ  فإا   و،لن ُمََ  واَ لّ َيَُ  م  هُ م ألنعن هِ يِّ لِ وَ ا َكما كاَا لِ مً َذلَك قااِ  ةَ ذوا قيمَ خُ ي
  َذلَك وإا   رِ د  قَ بِ 

ُ
هُ طو ع  يعُ  َعلي ِهم أا   سُ ثن حَ أَب امل

 ضِ األر   كِ مالِ لِ  قيلَ  .امً قااِ  ناءِ الثِ  ةَ قيمَ  10
 ريكً شَ  كواُ ويَ  ،امً َذلَك قااِ  ةَ و قيمَ طِ أع  

ُ
 11َثاين الأَب كاَا  ا  إو  ه،رِ د  قَ َعلي ِهم بِ  سِ ثن حَ ا َمَع امل

                                                                                                                      
 .عن: « ت»يف  1
 .فّجاب: « ت»يف  2
 .«ت»سقط  من  3
 .ُممد: « ت»يف  4
 .بىن: « ت»يف  5
 .«ت»سقط  من  6
 .«ت»سقط  من  7
 . «ت»اإلشفاع، والتصويب من : « ز»يف  8
 . «ت»وبانقضاء، والتصويب من : « ز»يف  9

 . «ت»يعطوا، والتصويب من : « ز»يف  10
 .التاين: « ت»يف  11
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  ما نابَ و  ،وُ و أو باعَ نَ كَ و سَ ما نابَ فَ  ،امً قااِ  ناءِ الثِ  ةِ قيمَ  رِ د  قَ ا بِ ريكً شَ 
ُ
 ،1هُ نو كَ َعلي ِهم سَ  سَ ثن حَ امل

  رُ د  َذلَك القَ  عادَ  سِ ثُ م يف احلُ هُ قُّ ضى حَ قَ فَإَذا انع   ،1هُ نو كَ سَ 
ُ
 يَل  و  قعَ  دِ حَ لى أَ هذا عَ و  ،سِ ثِّ حَ إىل امل

 عَ  سَ ثُ احلُ  ان إ كٍ مالِ  يَل  و  قعَ 
ُ
َ نعَ يعن عَ لى امل  عُ جِ ر  و مَ عَ جِ ر  مَ  أان  لى الَقو لِ وأّما عَ ) ،اكً ل  مِ  عودُ يَ  ني 

ا يعُ  ثاسِ األح   َعلي ِهم مُثن  سَ ثِّ حُ  ن  مَ  وِّ حَ  ضاءِ قِ قى إىل ان  ث  لى أنُّو يعَ عَ  2(امً و قااِ تَ طي قيمَ ع  فإَّنن
 اين أا  ثَ ل  لِ  جوزُ يَ فعَ  واء  سَ  سِ ثُ احلُ  رُ يع  وغَ  سُ ثُ احلُ نوا فَ ح  سُ  لِ و  لى قعَ وأّما عَ  ،مَ دن قَ َكما تعَ   مُ دَ ه  يعُ 
يل يف  رَ ضَ َهَذا ما حَ . ولِ ت  يف مِ  ةَ القيمَ  لَ عَ وجَي   ناءِ الثِ  ةَ قيمَ  طِ ع  يعُ  إذا ملَ   ضِ األر   ةَ قيمَ  يَ طِ ع  يعُ 
أا  َيكوَا   ُّ األصَ  وَ هُ  َبل   دكن  عِ  وُ ثَ واألش    -اهلل تَعاىل مُ هُ مِحَ رَ -نا أص حابِ  المِ كَ   ن  مِ  كَ تِ لَ َّ س  مَ 
َاى األر  ذك الن لِ   ون حَ تَ ن اس  مَ  كواُ فَعيَ  سِ ر  يف الغَ  دن عَ تعَ يعَ  ملَ   وُ ا ألنن مً و قااِ سِ ر  غَ  ةُ ها قيمَ سَ رَ وغَ  ضَ ش 

َ بعَ  وِ ي  لَ عَ خُمَيعنرًا  و سِ ر  غَ غي أا  َيكوَا لِ ثَ ن  يعَ  َبل  ، 3يُطالَِثُو بَِقل ِعوِ  أو   وعاً لق  و مَ سِ ر  غَ  ةَ و قيمَ يَ طِ ع  يعُ  أا   ني 
ا دَ فإنن ؛  ة  مَ ر  وحُ  ة  ين اِ مَ    َ َُت    الً وال داخِ  توراً س  مَ  ن  كُ يَ  م  لَ و فعَ كِ ل  يف مِ  سُ رِ غ  لى أننُو يعَ عَ  لَ خَ و إَّنن
« وٌّ حَ  ااملٍِ  ذٍ ر  عِ لَي َس لِ و » :  (ص)و قَعو لِ 

اهلل و  ،سِ ر  الغَ  ةِ َعلي ِو يف قيمَ  وُ جن وَ تعَ الذك يعَ َهَذا  ،4
 و  وابِ الصن  ةِ قيقَ حبَ  مُ لَ أع  

ُ
ُد ب ُن أمَحَد ب نِ ؛ قَاَلُو وتِ مح َ رَ ِو بِ إلي   دُ دِّ سَ ُهَو امل  .احلَااِّ  ُُممن

                                                                                                                      
 .سكنوا: « ز»يف  1
 . «ت»سقط  من  2
 . «ت»والتصويب من . أو يعطى إليو يقلعو: « ز»يف  3
مععن  :يف أرض اعععراب بالكوفعة معوات وقععال عمعر رأى ذلععك علعيٌّ و  بععاب معن أحيععا أرضعا مواتعا،» : يف صعحي  الثخعارك  4

عمُ  وّ َحع» : قعال و  لو ويروى عن عمر وابن عوف ععن النعيب  صعلى اهلل عليعو وسعلم ، أحيا أرضا ميتة فهي م ولعيس لععرذ لِ س 
 (.2/823 :صحي  الثخارك)روى فيو عن جابر عن النيب  صلى اهلل عليو وسلم ويُ «  هو فيو حوٌّ السّ 
عرذ أك ليس لعذك ععرذ السعهو رواية األكتر بتنوين عرذ واامل نع  لو وهو راجع إىل صاحب ال : ُتفة األحوذك  و يف

أو إىل العرذ أك ليس لعرذ ذك الم ويروى باإلضافة ويكعوا الظعامل صعاحب الععرذ فيكعوا املعراد بعالعرذ األرض وبعاألول 
جام مالك والشافعي واألزهرك وابن فارس وغريهم وبالغ اعطعا  فغلعط روايعة اإلضعافة انتهعى قعال يف النهايعة هعو أا جيعيء 

أحياها رجل قثلو فيغرس فيهعا غرسعا غصعثا ليسعتوجب بعو األرض والروايعة لععرذ بعالتنوين وهعو علعى أك الرجل إىل أرض قد 
 (.4/121 :ُتفة األحوذك) لذك عرذ السهو فجعل العرذ نفسو ااملا واحلو لصاحثو
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  ُ ف  قعَ وَ و  –اك يّ إنا اهلل و مِحَ رَ  - كَ ؤالَ سُ   ُ ل  من َّ تَ : نُو فيها أي ضًا َرِضَي اهلُل عَ وَأجاَب 
 ؛ الف  تِ خ  فيها ا  َ ثَ ثعَ  ،سٍ ثُ َ ا حِبُ  ِمن يَِد ماِلكٍ  وُّ حَ تَ س  يُ  1ضِ يف األر   سِ ر  الغَ  ةِ َعلي ِو، ويف قيمَ 

  ربُ و وال جُي  سَ ر  غَ  عُ لَ ق  يعَ  سَ رِ االغ لى أان عَ  لُّ دُ ما يَ  مِ القاسِ  ن اب نِ عَ  كَ وِ فَعَقد  رُ 
ُ
لى فيِو عَ  حون تَ س  امل

ه ريَ وغَ  سَ ثُ احلُ  َذلَك أان  الفُ نوا أي ضاً خِ ح  سُ  ن  أي ضاً عَ  كَ وِ َقد  رُ ، و نواح  سُ  لُ و  ُهَو قعَ ، و وتِ قيمَ 
 ةَ القيمَ  لَ عَ وجَي   سِ ر  الغَ  ةَ قيمَ  طِ ع  يعُ  إذا ملَ   ضِ األر   ةَ قيمَ  يَ طِ ع  يعُ  أا   سِ غارِ لل وزُ و جيَ وأنن  واء  سَ 
َاى األر  لن دك أا  َيكوَا لِ ن  األشثو عِ و . 2رضِ األ لِ ت  مِ  سٍ ثُ ها يف حُ ضَ قابِ  ها سَ رَ وغَ  ضَ ذك اش 
َ ا َعلي ِو بعَ رً يعن خمَُ  ون حَ تَ اس   نِ مَ  3يكواُ اَل فَ  سِ ر  يف الغَ  دن عَ تعَ يعَ  و ملَ  ا ألنن مً قااِ  سِ ر  الغَ  ةُ قيمَ  و يَ طِ ع  يعُ  أا   ني 
و فإنن ؛  ة  مَ ر  وحُ  ة  ين اِ و مَ سِ ر  غَ كوَا لِ تَ َثغي أا  ن  يعَ  َبل   و،عِ ل  قَ بِ  4[بِقيَمةِ ] وثَ طالِ ا أو يُ لوعً ق  و مَ سِ ر  غَ  ةَ قيمَ 
ا دَ   ذٍ ر  عِ لَي َس لِ  و»:  (ص)و لِ قَعو    َ َُت   الً داخِ  ا والَ تورً س  و مَ كِ ل  يف مِ  سُ رِ غ  لى أننُو يعَ عَ  لَ خَ إَّنن
  ياةِ حَ  و طولَ لن غِ تَ س  اِ  : سِ للغارِ  ما قيلَ و قااِ تَ و قيمَ يَ طِ ع  يعُ  أَب أا   فإا  ، «وٌّ حَ  ااملٍِ 

ُ
َلُو  حوِّ تَ س  امل

ُ  يفَِّ وُ تعُ  فإا   ا،مً قااِ  سِ ر  الغَ  ةَ قيمَ  غاللِ تِ االس   نَ مِ  يفَ و  تعَ س  يَ َحَّت  احلثسِ بِ 
َذلَك  لَ ث  قعَ  وُّ حِ تَ س  امل

أَب  فإا   ،هُ ذ  ا وخُ مً و قااِ سِ ر  غَ  ةِ قيمَ  ن  مِ  يَ قِ إلي ِو ما بَ  دِّ أَ  لِ اخِ للدّ  قيلَ  سِ ثُ ه يف احلُ رُ يع  غَ  لَ خَ دَ و 
، َهَذا َلوُ  ت  صارَ  ن  إىل مَ  سِ ر  َمَع الغَ  ضُ األر   عُ جِ ر  مُثن تعَ  ها،يَ فِ و  تعَ س  َحَت يَ  ةِ و يف باقي القيمَ لن غَ تعَ اس  
واهلل َتعاىل  . نيَ يّ كِ املالِ  نَ مِ  رينَ ه لِثَعع ِض املتّخِّ وَ حَن    ُ أي  َقد  رَ و  ،سِ ر  غَ ال ةِ دك يف قيمَ ن  و عِ جن وَ تعَ يعَ 
 .وتِ مح َ رَ بِ  وفيوَ و التن ّلُ أس  

  
د  أِح و مِن اآلِخر  ِمسألةث ب ي [ ] 191] ِعة   ِ ا كاِن الرواح   [ الش فر

                                                                                                                      
 .العروض: « ت»يف  1
 .يف قيمة أرٍض متِلَها: « ت»يف  2
 . «ت»والتصويب من . فيكوا: « ز»يف  3
 . «ت»من زيادة  4
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ّلة  س  مَ 
ِ فيعَ إذا كانا شَ :  نوُ َرِضَي اهللُ عَ  [ز  12/ ] قاَل  :  ةِ عَ ف  الشُّ  نَ مِ  1  دُ الواحِ  ،ني 

 دُ عَ األبع   مُثن قامَ  ،َلوُ     طَ قَ َحَّت سَ  عامٍ  ن  مِ  رَ تعَ أك   ةَ عَ ف  الشُّ  وُّ األحَ  كَ رَ تعَ فعَ ، رِ اآلخَ  نَ مِ  وُّ أحَ 
 كوتِ سُ لِ  دِ عَ ألبع  لِ  ةَ جن ال حُ :  دٍ ش  اب ن رُ  [قال: ]َلُو َذلَك أم ال ل  هَ  ،ُهَو عامِل  و  هاذَ خُ ّ  يَ لِ 
 .الفوخِ  شيوٍ اب ن رَ [ فراغ ] يف  ر  ظُ ان  عاٍت، و  ب نِ ا رَ رَ طُ  ر  ظُ ن  اُ  ؛ريبِ القَ 

  
َ   نِ ى م  عِ ادو  ِمسألةث ب يمن  [ ] 191]  [ها د  ي  سِ  نر م   ا، شدِ و   اإلما
 نِ َعلي ِو، ومَ   ُ ف  قعَ ووَ  ؤالَ السُّ   ُ ل  ّمن تَ : و صُّ ا َهَذا نَ مبِ َعن و اهلل  يَ ضِ رَ  أجابَ  [سؤال  ] 

كاَا   إلَي ها وإا   ثيلَ ال سَ  دِ يِّ السن  دِ لَ وَ  َفِهَي أمُّ ؛  عرفُ ها تُ دِ يِّ سَ  ن  مِ  ةً الدَ وِ  اءِ اإلم نَ عى مِ ادن 
ِمن ُو يف   ءٍ ي  شَ  دِّ إىل رَ  ثيلَ َفال سَ  ،وراقِ غ  تِ و واس  تِ من ذِ بِ  نِ ي  الدن  وِ لُّ عَ تعَ  لَ ث  قعَ  م  هُ نع  مِ  رَ بعَ ا وما دَ تً يِّ ها مَ دُ لَ وَ 

هُ مِ  رَ بعَ أّما ما دَ و  َحياتِو،  وزُ ال جيَ ، و هدُّ رُ ن يعَ ي  الدن اها فَ و إيّ راقِ غ  تِ و واس  تِ من ذِ بِ  نِ ي  الدن  وِ لُّ عَ تعَ  دَ ع  م بعَ نع 
 نن دال تِ واس   ،إلَي ها ساءِ النِّ  رِ ظَ ع نَ ضِ و  مَ  ا وَقد  فاتَ طً سق   نن هُ نع  عى مِ ادن  نِ أّما مَ و  ِمن ُو، ء  ي  شَ 

ا ال تُ  ،هان  َعلي ِو مِ  َ ا  دِ يِّ السن  ديوَ ص  تَ  نن هُ نع  مِ     تَ ثَ أثع   ن  إاّل مَ  طِ ق  السّ  نَ مِ  وُ ت  عَ فيما ادن  ذُ دن صَ فإهن
ُُممنُد ب ُن ؛ قَاَلُو باهلِل التعنو فيوُ ، و دِ لَ الوَ  مِّ أُ  ةِ لَ اِ ن  مبَ  كواُ تَ فعَ  ،اهاراقو إيّ غ  تِ و واس  تِ من ذِ بِ  نِ ي  الدن  وِ لُّ عَ تعَ  لَ ث  قعَ 

 دواَ  ءِ اإليالَ  دُ ق  عَ و  ،ياادَ  أا   لُ مَ تَ الذك َُي  :  -َرِضَي اهلُل عنُو  -وقاَل . احلااِّ  أمَحَد ب نِ 
ُ و  و،ثابِ أس   ن  مِ  ب  ثَ وسَ  وِ ت  عِ ل  لِ  ة  هَ ثع  شُ  بريِ د  التن 

 أمريُ ، و    ثابِ  ب  سَ نَ  الءُ الوَ ، و الء  ووَ   ة  مَ ر  َلُو حُ  وُ تِ ع  امل
 هاتِ ثُ قى الشُّ اتن  نِ مَ فَ » :  (ص)َقد  قاَل و، و دينِ  ةِ تانَ ومَ  وِ عِ رَ وَ  ةِ هَ جِ  ن  َهَذا مِ  لُ قابِ يُ  منيَ لِ املس  
« ودينِ لِ  أَ رَ ثع  تَ اس  

 .وتِ مح َ رَ بِ  اِ و  العَ ه بِ دُّ وميُِ  وابِ لى الصن و عَ لُ مِ اهلل ََي  ، و 2

                                                                                                                      
 .«ت»و « ر»غري واردة يف   1
  واحلعرامُ نيِّ احلعالل بعَع»  :(ص)اهلل  رسعولَ  َسعع ُ  :يقعول بشعريٍ  بعنَ  عمعااَ النّ  َسعع ُ  :زكريا ععن ععامر قعال عننعيم  أ  عن 2
َوقَعَع يف  هاتِ ثو ومن وقع يف الشُّعرضِ املشثهات استربأ لدينو وعِ  ىقفمن اتّ  ،من الناس  وبينهما مشثهات ال يعلمها كتري  نيِّ بعَ 

كعععراع يرععععى حعععول احلمعععى يوشعععك أا يواقععععو أال وإا لكعععل ملعععك محعععى أال إا محعععى اهلل يف أرضعععو ُمارمعععو أال وإا يف   احلعععراِم،
صععحي  الثخععارك، بععاب )«  اجلسععد مضععغة إذا صععلح  صععل  اجلسععد كلععو وإذا فسععدت فسععد اجلسععد كلععو أال وهععي القلععب
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 [  منر أقـِرو ب بِـيرنز متاعز شمرأت أ  ِمسألةث ب ي[ ] 192]

ا ا َ ا وأثاثً تاعً و مَ أتِ رَ م  أننُو باَع ال وِ ضِ رَ يف مَ  رن أقعَ  لٍ جُ يف رَ  - كَ ن  اهلل عَ  يَ ضِ رَ  - وابُ جلَ اَ 
 وُ ولَ  ،لُ ث  وال قعَ  دُ ع  بعَ  طاع  قِ ِمن ُو إَلي ها ان   فُ رَ ع  ال َمذ كور ال يعُ  كاَا الانو اُ و  َعلي ِو، ناً ي  ها دَ نُ َثََ  رن قَ تعَ واس  
؟ ال  أم  َعلي ِو  الً ه عامِ رارَ إق   -ك اهلل قَ فعن وَ  -رى تَ  ل  هَ . هان  َلُو مِ  دَ لَ وال وَ  ،هاري ِ غَ  ن  مِ  د  لَ وَ 

؛ تَ ر  كَ ها َكما ذَ ري ِ غَ  ن  مِ  د  لَ كاَا َلُو وَ   إذا ا  ه َ ا جااِ رارُ إق  : دٍ ش  رُ  ب نُ  ليدِ فّجاَب القاضي أبُو الوَ 
 .دٍ ش  ب ُن رُ اُُممنُد قَاَلُو 

 

َ  ِمسألةث ب ي [ ] 193]  ِنا  [ الرح ب س  ِعلى األبـر
َ  دِ ث  عَ  ب نُ  نِ مح  الرن  دُ ث  عَ  سَ ثن حَ 

َ  دِ ث  عَ  وِ ي  نعَ لى ابع  عَ  كِ لِ امل
اهلل  لى َعث دِ ب وعَ وََي   كِ لِ امل

َ  دِ ث  عَ  وِ ي  نعَ لى ابع  عَ  ةً قَ دَ ا صَ سً ثُ اله حُ و  مَ  غريِ الصن 
  َعث دِ  الهُ و  ب ومَ وََي   كِ لِ امل

َ
لى وعَ  نِ ي  كورَ ذ  اهلل امل

إىل  ع  و راجِ صيثُ نَ فعَ  بٍ قِ عَ  ري ِ غَ  ن  م عَ هُ نع  مِ  ضَ رَ قَ انع   نِ مَ و  لوا،ناسَ تَ  ما م  قاِبِِ أع   قابِ ع  أو  م  قاِبِِ ع  أ
 يفَِّ وُ تعُ فعَ  ،إىل الثاقنيَ  ع  و راجِ صيثُ نَ فعَ  ،وثُ قِ عَ  ضَ رَ قَ أو انع   بٍ قِ عَ  ريِ غَ  ن  م عَ هُ نع  مِ  ضَ رَ قَ انع   نِ مَ و  و،ثِ قِ عَ 
  ثدُ عَ 

َ
َ لَ ثع  قعَ  يفَِّ وُ وَقد  كاَا تعُ  كِ لِ امل

  كَ رَ وتعَ  اهللِ  ىل َعث دُ و  و امل
ُ
 كَ قَ فعن وَ  - ل  ّمن تَ فعَ . ونَ اهلل ابع    َعث دُ  ن وَ تعَ امل

ُ  ةَ صن حِ  -اهلل 
 إان :  احلااِّ  اهلل ب نُ  لقاضي أبو َعث دِ ا قيوُ جاَب الفَ فَّ ؟ و نِ إىل اب   عُ جِ ر  تعَ  ل   هَ  ّ وَ تعَ امل

ُ  ةَ صن حِ 
ُُممنُد ؛ قَاَلُو و إا  شاَء اهللُ ثِ قِ وعَ  أخيوِ  و دواَ ي  تعَ نَ إىل ابع   عُ جِ ر  تعَ  سِ ثُ احلُ  نَ اهلل مِ   َعث دِ  ّ وَ تعَ امل
 .احلااِّ  َد ب نِ ب ُن أمحَ 

  
 مسألةث بي أنو الم ِحب ِس ِلور أرِاِد  برطِاِل ِما ِحبوسِ [ ]199]

 [ِلمر ِيك نر  ل ِك ِلأ  ِوِش ل ِورِقِت أ  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                
َتثع رَأ لديِنو وِعر ِضو،   .  (5/28فضِل َمن اس 
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يلصِ املو   ها اب نُ ن  عَ  َسَّلَ  ة  سّلَ مَ 
 اهللِ  َعث دِ  الَقاِضي أبا قيوَ الفَ  ،يوسَ لطقاضي بَ  1

 :املوصي ب نَ  و ُُمَمندَ مَ ظن عَ ومُ  وُ ين لِ ه وَ ّييدَ اهلل تَ  ي أدامَ مظن عَ َسيِِّدك ومُ  ةِ ماعَ ي اجلَ قاضِ 

 مَ لن و وسَ لى آلِ وعَ  النا ُُمَمندٍ و  نا ومَ دِ يِّ لى سَ ى اهلل عَ لّ صَ . حيمالرن  محنِ اهلل الرن  مِ س  بِ 
  و  األ كَ خورِ د  ومَ  مَ ظَ األع   عَ نَ ألم  ا كَ دِ ضُ وعَ  مَ رَ األك   عَ فَ األر   كَ مادِ لى وعِ ا  َسيِّدك األع  ليمً س  تَ 
 كَ فيقَ و  اهلل تعَ  أدامَ  - رَ هَ ظ  تَ اس   نِ مَ  ،ةٍ دَ ساعِ مُ  وآمالٍ  ةٍ دَ صاعِ  والٍ ح  أقاه اهلل يف أب   ن  ومَ  َتن األ
 ن  إلي ِو مِ  ضُ اَ ويع   بٍ لَ ط  مَ  ن  َلُو مِ  ضُ رِ ع  فيما يعَ  - كَ تِ فايَ كِ   نِ ومُي   كَ تِ عايَ رِ  نِ س  حِبُ  كَ ديدَ س  وتَ 
ا  َهَذا تَ كِ َو  و،داحِ قِ  بَِفو زِ  فيالً ه كَ رِ ه  لى دَ عَ  ذَ خَ أو و احِ إىل نَ  ثيالً سَ   َ ضَ و  تعَ اس   فَعَقدِ  ،بٍ هَ ذ  مَ 
 دُ ه  عَ  كَ ثِ إىل جانِ  كواِ والسُّ  كَ بِ  هارِ ظ  تِ واالس   كَ رِ د  قَ لِ  ظيمِ ع  والتعن  كَ رِ ك  ذِ لِ  خيمِ ف  تعن الك يف دِ ه  عَ وَ 
 كَ رَ مُ عُ  ويالً ين طَ الَ مَ وَ  كَ رَ ك  ِّن اهلل شُ عَ زَ و  أَ ، ادً لَ وَ  الَ وَ  االً مَ  ريكَ ق  يعَ  الَ وَ  ادً إلي ِو أحَ  فُ ضييُ  الَ  ن  مَ 
ُ  ةُ ثَ طُ ر  قعُ  ا كاَن   مّ لَ ، و وتِ مح َ رَ بِ 

    لَ اَ نعَ و  ،مِ مَ ة لألُ وَ د  ا َهَذا القُ فيهَ  ن  وكاَا مَ  مِ ل  العِ  دارَ  كَ بِ  ةُ نريَ امل
  الُفَقهاءُ  فَ لَ تعَ اخ  و  ،ة  ّلَ س  نا مَ دَ ن  عِ 

ُ
اهلل  مُ هُ قَ فعن دك وَ دَ عُ  مُ ظَ ع  أَ يت وَ ادَ سَ وَ  وكَ مُ ظِّ عَ مُ  واَ رُ شاوَ امل

 كِ دَ ق  عَ  ةَ خَ س  نُ   ُ ج  رَ أد  و  فيها، كَ ري ِ غَ  ن  مِ  كٍ أ  ك ورَ أيِ رَ  العِ ط  تِ إىل اس    ُ ث  غِ رَ فعَ ، تَعاىل فيها
َ  دَ ع  بعَ  ثيسِ ح  التن 

 يعِ لى مجَ و وعَ لى َذلَك ُكلِّ عَ  فَ قِ تَ لِ  طا  هذا،خِ  ين طَ  الُفَقهاءِ  ةِ بَ وِ َمَع أج   ةِ الَ قامل
          فِ لَ و إىَل خَ تُ م  لَ مي وأس  ت  َعلي ِو خِبَ   ُ م  تَ ي وخَ ي واَس  طّ و خِبَ تُ نع  وَ نع  عَ  أا   دَ ع  وا بِِو بعَ ارُ ا أشَ مَ 
  ِ زالَ  الَ  – كَ فيقَ و  اهلل تعَ  أدامَ  - كَ ي  إلَ  بُ غَ ر  ا أَ نَ أَ وَ  ،كِّ صارِ األن   رٍ ص  أ  نَ  ب نِ [ ز  15/ ] 
 ان ِفيِو إا  شاَء اهلُل عَ  َما لىعَ  وابِ َوإيرَاِد اجلَ  وِ َك ُكلِّ َذلِ  طالعِ تِ باس   كَ ي  لَ ا عَ فً وقعَ مُ  اَس ً رَ  غثاتُ الرن 
إا  شاَء اهللُ  هريٍ ى اَ وَ أقع  وَ  خورٍ د  ى مَ كَ ز  أيا وَ ن  للدُّ  ةً دَ م  وعُ  منيَ لِ س  مُ ل  لِ  ةً دن عُ  قيكَ ث  اهلل يعُ ، و لن وجَ 
 فيلُ احلَ  ايلُ اجلَ  المُ السن ، و لِ فَ األح   َتِّ ي األالمسَ  ن  مِ  مَ ظَ َسيِّدك األع   يَا كَ ي  لَ عَ  قع رَأُ أ، و تَعاىل
 
َ
 . وكاتُ َر وبعَ  اىلَ اهلل تَععَ  ةُ مح َ ورَ  كَ ي  لَ عَ  صولُ و  امل

                                                                                                                      
الفقيعو أبعو عثعد اهلل ُممعد قاضعي اجلماععة بثطليعوس املععروف بعابن املوصععلي، مل : املوصعي، وابعن املوصعلي هعو : « ز»يف  1

 .نعتر لو على ترمجة مفّصلة
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 :يسحب  دت التّ عقر  نسخة   
 [ 5 دُ ق  العَ ] 

أبو  ه احلااُّ دَ قَ عَ  تولٍ ث  مَ  دٍ ث  مُ  بٍ قِ ع  مُ  ةِ قَ دَ صَ  سِ ثُ حُ  تابُ كِ . حيمِ الرن  نِ مح  اهلل الرن  مِ س  بِ  
ةَ مَ و َن  تِ نَ ه البع  رِ أم   وازِ و وجَ تِ حن يف صِ  1(واَ دمح   ب نِ ) ةَ ليفَ خَ  اهلِل ُُممنُد ب نُ  ث دِ عَ 

يف  ةِ غريَ الصن  2
لى تى عَ أن   أو   رٍ كَ ذَ  دٍ لَ وَ  ن  مِ  ةَ ليفَ خَ  ب نِ  ُُمَمندِ  سِ ثِّ حَ مُ ل  لِ  َيدثُ  ن  مَ ه ولِ رِ ظَ نَ  ةِ اليَ ه ووِ رِ ج  حِ 
 بِ ر  قُ وبِ  4(زيرِّن وَ قايا بَ بَ  ن  مِ ) طليوسَ ثَ الذك بِ  ذِ دُ ن  لفُ ا يعِ يف مجَ  3الدتِ واالع    واءِ السن 
 ذ  دُ ن  فعُ  فِ و  يف اجلَ و  ،دحيمٍ  ب نِ  غِ ثَ أ  األص   قيوِ فَ ل  لِ  ة  بَ ر  خِ  ةِ لَ ثع  و يف القِ يعِ مجَ ) دُّ حَ ، اغنيَ ثّ الصن 
  ريوُ الطن  ذِ ر  يف الشن و  ،ةِ ثودَ ن  مَ ل  لِ 

َ
 دارُ  بِ ر  يف الغَ و  و،بابُ  ثُ ي  حَ  مِ ظَ األع   وذِ َعلي ِو إىل السّ  لوكُ س  امل

 
ُ
فيِو  ةِ لَ اخِ َها الدّ و ُكلِّ قوقِ و وحُ قِ رافِ و ومَ عِ نافِ و ومَ جِ رَ و وخَم  لِ خَ د  و ومَ تِ قاعَ بِ  5(ُكورِ ال َمذ   ُُمَمندٍ  سِ ثِّ حَ امل

  ِ  دُ يولَ  ن  مَ  يعِ لى مجَ َن ٍم وعَ  وِ تِ نَ لى ابع  عَ  ةً قَ دَ ا صَ سً ثُ حُ  ُو،ن  عَ  ةِ جَ واعارِ 
ُ
 دَ ع  بعَ  ُُمَمندٍ  سِ ثِّ حَ ذا امل

 م  قاِبِِ أع   قابِ ع  أو  واإلناثِ  م  هُ نع  مِ  رااِ ك  الذُّ  قابِ لى أع  تى وعَ ن  أُ  أو   رٍ كَ ذَ  دٍ لَ وَ  ن  مِ  ثيسِ ح  َهَذا التن 
 مسا ِِ أن  ) روعُ فُ  ت  دن تَ وام  ، 7[قُعُعوِدِهم] دَ ع  بعَ و  ،6لوافَ سَ  لوا وإا  ناسَ تَ  ما واإلناثِ  م  هُ نع  مِ  رااِ ك  الذُّ 
(م  سو ِِ ونُ 

 ومل   م  هُ قابعُ أع   ضَ رَ قَ ضوا أو انع  رَ قَ أو انع   بٍ قِ عَ  ري ِ غَ  ن  َعلي ِو عَ  سَ ثِّ حُ  ن  مَ  ضَ رَ قَ فإا انع   ،8
ُ  ة  يَ باقِ  م   َُ  وَ ث  يعَ 

(م  هِ رِ آخِ  ن  مِ )م هِ راضِ قِ ان   دَ ع  و إلي ِو بعَ سُ ثُ حُ  عَ جَ رَ  ،يٌّ حَ  9(ُُمَمند  ) سُ ثِّ حَ وامل
1 

                                                                                                                      
 . «ت»سقط  من  1
 .نم: « ز»يف  2
 .االعتاال: « ز»يف  3
 .«ت»سقط  من  4
 .«ت»سقط  من  5
 .سفلوا: « ت»يف  6
 . «ت»زيادة من  7
 .«ت»سقط  من  8
 .«ت»سقط  من  9
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  اسِ ىل النّ و  فإىل أَ  تاً يِّ كاَا مَ   إا  و  ،ثيسٍ ال َُت  ا بِ قً لَ ط  مُ 
ُ
َ  مَ و  يعَ  ُُمَمندٍ  سِ ثِّ حَ بامل

و سُ ثُ حُ  ثاعُ ال يُ  عِ جِ ر  امل
َهَذا  ذَ و  فعَ  جوه ال َمذ كورَةِ الوُ  نَ فيِو مِ   طَ رِ ا شُ مّ عَ  2َملُ ِبِو وال َُي   ضُ عاوَ وال يُ  بُ َهَذا وال يوهَ 
 ضِ األر   ثُ ارِ و  - وِ روطِ شُ ىل َذلَك بِ إ فوااً و ُم  صولِ لى أُ ا عَ مً قااِ  - لن وجَ  ان اهلل عَ  ثَ رِ َحَّت يَ 
 فإاِ  إىل َذلَك، م  هِ تِ اجَ و حلِ عِ ي  لى بعَ عَ  م  هُ ؤُ لَ مَ  عَ مَ تَ اج   اِ أ 3إىل ،ثنيَ الوارِ  رُ يع  ُهَو خَ و  ي هاَعلَ  ن  ومَ 
 عُ ي  م بعَ هُ نع  مِ  تااَ ن اح  مَ ولِ  ،وعُ يع  بعَ  م  كاَا  َُ      ثانَ تَ واس   م  هُ تعُ ت حاجَ رَ هَ تاجوا إىل َذلَك واَ اح  
  مُ و وهُ تِ صن حِ 

ُ
 4رِ وُّ سَ ه إىل التن رُ يع  غَ  أو   قاضٍ  بَ هَ ذَ  إا  و . م  هِ تِ حاجَ  ن  مِ  وُ رونَ كُ ذ  فيما يَ  قواَ دن صَ امل

ا مرياثً )و تِ ثَ رَ إىل وَ  ا أو  ي  كاَا حَ   إلي ِو إا   ع  َهَذا راجِ  وِ سِ ثُ حُ  ميعُ جَ فيِو فَ  رِ ظَ م َهَذا والنن هِ سِ ثُ يف حُ 
(م   َُ 

ُ  طَ رَ شَ و  ا،تً يِّ َكاَا مَ   إا   5
و تِ لن غَ  ن  مِ  وسِ ثُ حُ  ن  مِ َما َوَهى  6إصالحُ أا  َيكوَا  ُُمَمند   سُ ثِّ حَ امل

ُ ) ةِ فَ رِ ع  مَ  دَ ع  بعَ 
 9(ا ِمن وُ ئً ي  شَ  ل  هَ جَي   ملَ  و ) هرِ طَ هى خَ تَ ن  و ومُ غِ لَ ثع  ومَ  8سِ ثُ احلُ  رِ د  قَ بِ  7(ُُمَمند سِ ثِّ حَ امل

 ىّل وَ وتعَ 
ُ
َلُو  ثُ دُ ََي   ن  مَ ولِ  مٍ و َن  تِ نَ بع  و السِ ف  نعَ  ن  مِ  ال َمذ كورِ  سِ ثُ احلُ  زَ ياتِ ح  ا ُُمَمند   ال َمذ كورُ  سُ ثِّ حَ  امل

 دَ هِ شَ . مهِ سِ فُ ألنع   ضَ ث  غوا القَ لُ ثع  يعَ  إىل أا   م  يهِ بَنَعلي ِهم من  رُ ظَ النن  واُ كملن ي  باءُ اآلُه زُ وِّ ا  جيَُ مبِ 
َهادِ إلى عَ  ُ  ش 

َ  وِ سِ ف  لى نعَ عَ  ُكورِ ال َمذ   محواَ دَ  ةَ ليفَ خَ  ب نِ  ُُمَمندِ  سِ ثِّ حَ امل
و فَ رَ عَ  ن  مَ  ُو،ن  عَ  كورِ ذ  بامل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 . «ت»سقط  من  1
 . «ت»َيل ، والتصويب من : « ز»يف  2
 .إالن : « ز»يف  3
ثعععيِس [سعععور: معععادة : اللسعععاا]أصعععل التنسعععوُِّر يف الّلغعععِة تسعععلُُّو الّسعععوِر أِو احلعععااِط  4 عععِد التنح  ُعععراَد هنعععا الثحعععُث يف َعق 

، ولععععل امل
 . وال ِتماُس الننَظِر فيو

 . «ت»ط  من سق 5
 .صالح: « ز»يف  6
 . «ت»سقط  من  7
 .ذلك: « ت»يف  8
 . «ت»سقط  من  9
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عنيَ ث  وسَ  ةٍ يَ انِ َثَ  عامِ  ن  رى مِ ادى األخ  يف مجُ  ،رِ م  واز األوجَ  ةِ حن الصِّ  الِ ُهَو حِب و  و ِمن وُ عَ وَسَِ 
1 

ُ  دِ ق  يف العَ  ال َمذ كورِ  ذِ دُ ن  الفُ  ثيسِ يف َُت   ةُ يَ انِ التّ  ةُ خَ س  والنُّ .  ةٍ مااَ عِ بَ وأر  
 .َهَذا  ذَ و  فعَ  خِ سَ تَ ن  امل

 

   [ 2 دُ ق  العَ ] 

 مَ لن و وسَ لى آلِ وعَ  النا ُُمَمندٍ و  نا ومَ دِ يِّ لى سَ ى اهلل عَ لّ صَ . حيمِ الرن  محنِ اهلل الرن  مِ س  بِ 
ُد ب نُ ث ِد اهلِل ُمَُ أبو عَ  احلااُّ  دَ هَ ش  أَ  .اليمً س  تَ  ُهَو ، و تابِ َهَذا الكِ  داءَ هَ شُ  واَ مح  ب ن دَ  ةَ ليفَ خَ  من
 زيرٍ ِّن وَ بَ  ةِ سهابَ  ن  مِ  طليوسَ بَ  ةِ رَ اضِ الذك حِب  ذِ دُ ن  الفُ  يعَ مجَ  سَ ثن أننُو حَ  رٍ أم   وازِ وجَ  ةٍ حن صِ  الِ حِب 
 ذُ دُ ن  فعُ  يف اجلوفِ و  ، دحيمٍ  ب نِ  غِ ثَ قيو أ  األص  للفَ  ة  بَ ر  خِ  ةِ لَ ثع  ه يف القِ دُّ وحَ   اغنيَ ثّ الصن  ةِ بَ رُ ق  مبَِ 
 
َ
َ  ذِ ر  ويف الشن  ،ةِ دَ ثو ن  امل

َ  ةُ جن حَ امل
 ذِ دُ ن  الفُ  بابُ  ثُ ي  حَ  مِ ظَ األع   وذِ َعلي ها إىل السّ  ةُ لوكَ س  امل

ُ  دارُ  بِ ر  ويف الغَ ، ال َمذ كورِ 
و لِ خَ د  و ومَ وصثولِ  وِ مِ رَ و وحَ قِ رافِ ومَ  وِ عِ نافِ مَ  ميعِ ِِبَ  ال َمذ كورِ  سِ ثِّ حَ امل

 ةِ اليَ ه ووِ رِ ج  يف حِ ) ةِ غريَ الصن  مٍ و َن  تِ نَ ابع   لىعَ  ،2(وُ ن  عَ  ةِ جَ فيِو واعارِ  ةِ لَ اخِ ها الدّ و ُكلِّ قوقِ و وحُ جِ رَ وخَم  
ِ يعَ تعَ األنع   ظِّ حَ  لُ ت  مِ  رِ كَ الذن  ظُّ حَ  ، لواناسَ ها ما تَ ثِ قِ لى عَ عَ و  ،3(هرِ ظَ نَ  ةِ اليَ ووِ  اهلل  ثَ رِ يَ  إىل أا   ني 
(َعلي ها ن  ومَ ) ضَ األر  

(ب  قِ َ ا عَ  ن  كُ يَ  ملَ   أو  )ها ثُ قِ عَ  ضَ رَ قَ فإا انع   ،4
 َمذ كورُ ال   ذُ دُ ن  الفُ  عَ جَ رَ  5

  احلااِّ ) 6إىل َمذ كورُ ال  
ُ
ىل أو   7إىلف[ز  12 ] / تاً يِّ كاَا مَ   إا  و  ا،ي  كاَا حَ   إا   ال َمذ كورِ  سِ ثِّ حَ امل

                                                                                                                      
 .وَخسني: « ت»يف  1
 
 . «ت»سقط  من 2
 . «ت»سقط  من  3
 . «ت»سقط  من  4
 . «ت»سقط  من  5
 .إليو: « ت»يف  6
ععععِد األول ، والّتصععععحي  معععع"فععععإىل أو ىل النععععاس: "، والّصععععواُب "فععععاوىل أوال النععععاس: "« ز»ورَد يف  7 ععععَدِك " 5"ن الَعق  مععععن َعق 

 . نَعف ِسها" ز"الّتحثيِس الوارَدي ِن بالّنسخِة 
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  1(اسِ ىل النّ أو  
ُ
  وِ سِ ثُ و يف حُ طُ ر  شَ و  ،2سِ ثِّ حَ بامل

َ
ُ  نَ مِ  د  أحَ  تااَ اح   و إاِ أنن ) 3كورِ ذ  امل

 سِ ثن حَ امل
كاَا   ن  مَ  دَ ن  م عِ هِ تِ حاجَ  ثوتِ ثُ  دَ ع  بعَ  ثاعُ و يُ فإنن  ،ي عِ إىل  الثعَ     ثانَ تَ و واس  تُ حاجَ  ت  رَ هَ واَ  ،َعلي ِهم  
 ملن   ءُ آلبابِِو ا مبا جيوزُ  ال َمذ كورَةِ )و تِ نَ بع  ال ال َمذ ُكورُ  َذلَك احلااُّ  زَ ياتِ ح   اىّل وَ وتعَ  ،4(امِ كّ احلُ  نَ مِ 
َهادِ إلى عَ  دَ هِ شَ . 5(بَنيِهم   غارِ صِ  ن  و مِ لونَ يَ  َ و بِ سِ ف  نعَ لى عَ  ال َمذ كورِ  احلااِّ  ش 

 ن  مَ ، وُ ن  عَ  كورِ ذ  امل
 ن  مِ  ال َمذ كورِ  ذِ دُ ن  فُ ل  ه لِ ءَ راو وكِ فَ رُّ صَ تَ  ه أان دَ هَ وأش   وازِ واجلَ  ةِ حن الصِّ  الِ ُهَو حِب و  و ِمن وُ عَ و وَسَِ فَ رَ عَ 

ا هو  تابِ َهَذا الكِ  تاريخِ   نيَ عث  وسَ  ةٍ يَ انِ َثَ  رى،ادى األخ  يف مجُ  كَ وذلِ  و ال َمذ كورَةِ تِ نَ بع  الإَّنن
 ) ااِ قيهجاَب الفَ فَّ . ةٍ ااَ مِ عِ بَ وأر  

ُ
َثُغ أَ  مِ القاسِ أبو و  ابٍ تّ عَ  ب نُ  أبو ُُمَمندِ  6(رااِ شاوَ امل  ُُمَمندٍ  ب نُ ص 

 ُ ف  قعَ ووَ  ثيسِ ح  التن  كِ دَ ق  عَ   ُ ح  فن صَ تَ : 
 رُ يع  غَ  ال َمذ كورُ  ثيسُ ح  التن ، و امصو ِ لى فُ عَ و  8(ماَعلي هِ ) 7

(ن  مِ ) روث  و  مَ  ثيسُ ح  التن  9فيوِ  دَ قِ الذك عُ  ذُ دُ ن  الفُ ، و ذٍ وال نافِ  اٍ جااِ  رُ يع  غَ 
  ةِ ثَ رَ وَ  10

ُ
لى عَ  سِ ثِّ حَ امل

 ُهمنع  َرِضَي اهلُل عَ ) مِ ل  العِ  أهلِ  ن   َذلَك عَ يف ةُ وايَ الرِّ َتِ  أ،  ُ ل  ا قعُ و مبِ حانَ ث  اهلل سُ  ضِ رااِ لى فَ عَ 
 و 

ُ
ُُمَمندٍ  ب نُ  غُ ثَ و يَقوُل أص  لِ ت  ومبِِ  ابٍ تّ عَ  اب نُ قَاَلُو  ،11(و؛تِ رمح َ بِ  وابِ للصن  وُ فِّ وَ اهلل تَعاىل امل

12 .
ُ  ثيسِ ح  التن  كِ دَ ق  عَ   ُ ح  فن صَ تَ :  دٍ ش  رُ  ب نُ  ليدِ لقاضي أبو الوَ ا قيوُ الفَ  أجابَ و 

َهَذا  ين طَ  اِ رَ د  امل

                                                                                                                      
 . «ت»سقط  من  1
 .بو: « ت»يف  2
 .وشرط الشرط املذكور 3
 . «ت»سقط  من  4
 . «ت»سقط  من  5
 . «ت»سقط  من  6
 .ووضع : « ت»يف  7
 . «ت»سقط  من  8
 .الذك عقدة التحثيس فيو: « ت»يف  9

 .بني: « ت»يف  10
 . «ت»سقط  من  11
 .قَاَلُو املذكوراا: « ت»يف  12
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ُ  طُ ر  شَ و  ا،مصو ِِ فُ  يعِ لى مجَ َعلي ِهما وعَ   ُ ف  قعَ ووَ  ،تابِ الكِ 
إلي ِو  1ُرجوُعوو سِ ثُ يف حُ  سِ ثِّ حَ امل

  ضَ رَ قَ ا إا انع  قً لَ ط  مُ  اكً ل  مِ 
ُ
 دَ ع  بعَ  سُ ثُ احلُ  ذَ فن نعَ اّل يعُ أ بُ م يف َحياتِو يوجِ هُ قابعُ َعلي ِهم وأع   سُ ثن حَ امل

طِ ر  الشن بِ  عودُ يَ  سَ ثُ احلُ  ألان ؛  ةِ ين صِ الوَ  ثيلِ لى سَ عَ  ثِ لُ التعُّ  نَ وأا  َيكوَا مِ  ،ومالِ  أسِ رَ  ن  و مِ فاتِ وَ 
2 

 
َ
و اللَ غ  تِ و واس  ضَ ث  قعَ  م   َُ  لَ جن وعَ  ،يَ َسِّ  ن  لى مَ و عَ تِ و  مَ  دَ ع  و بعَ سِ ثيح  تَ صى بِ إىل أننُو أو   صوفِ و  امل
 ثِ لُ التعُّ  لَ مَح   ُو أاّ ن  عَ   َ ل  َّ الذك سَ  ثيسِ ح  يف التن  بُ فالواجِ  ،ىر م  العُ  ثيلِ لى سَ َحياتِو عَ  طولَ 
َيكوُا  و  ،4(دُ ق  العَ )و نَ من ضَ ذك تَ ال وِ ج  لى الوَ فيِو عَ  ثيسُ ح  التن  ذَ فن نعَ يعُ  أا   ال َمذ كورِ  ذِ دُ ن  الفُ  3[ِمنَ ]
   ِ َيكوُا  ألخ  و 

ُ
ُ  ةِ نَ بع  َمَع اال خولُ و الدُّ تِ ثَ رَ وَ  رِ وسااِ  سِ ثِّ حَ امل

 ذِ دَ ن  الفُ  ةِ لن ي ها يف غَ َعلَ  سِ ثن حَ امل
 5هاياَ جيُ  اَل جَيوُز إاّل أا   ثٍ وارِ لِ  ة  ين صِ َذلَك وَ  ألان ؛  املرياثِ  ثيلِ لى سَ ا عَ ياُتِ حَ  طولَ  ال َمذ كورِ 
َ  ن  ا إىل مَ ُتِ و  مبَِ  سُ ثُ احلُ  عَ جَ ورَ  6   يَ فعِّ وُ فَإذا تعُ  ،ةُ ثَ رَ الوَ 

 طَ قَ سَ  ثٍ وارِ  رُ يع  ُهَو غَ و  هادَ ع  بعَ  عُ جِ ر  َلُو امل
لى عَ  سَ ثن حَ  ن  مَ  مِ ك  لى حُ عَ  عِ جِ ر  مَ ل  لِ  سُ ثُ احلُ  ذَ فِّ نعُ و  َذلَك، ن  مِ  ةِ ثَ رَ ر الوَ وسااِ   ِ خ  األُ  ظُّ حَ 
  عَ جَ َعلي ِو، مُثن رَ  ثيسِ ح  التن صى بِ أو   و أو  ضِ رَ يف مَ  ثٍ وارِ 

َ
 ذلكَ ، وكَ ثٍ ه إىل َغري ِ وارِ دَ ع  بعَ  عُ جِ ر  امل

وا  يف هِذِه جَ  مَ دن قَ َقد  تعَ و  و،يعُ مجَ  ل  مَ َُي   ملَ   أو    ذِ دُ ن  الفُ  نَ مِ  ثُ تعُّلُ ال لَ محُِ ا ِفيم مُ ك  َيكوُا احلُ 
َّلة مبِِ  َس 

اهلل َعلي ِهم  ةُ مح َ رَ  وِ حابِ وأص   كٍ مالِ  ن  عَ  7ةُ وايَ بِِو الرِّ     لى ما أتَ عَ  وابِ َهَذا اجلَ  لِ ت  امل
  8.(و اهلل تَعاىلمَ رَ أك   دٍ ش  باهلِل التعنو فيُو؛ قَاَلُو ُُممنُد ب ُن رُ و ) ،عنيَ أمج َ 

                                                                                                                      
 . «ت»، والتنصحيُ  من «ز»مكاا هذه الكلمِة فارغ  يف  1
 .الشرط: « ت»يف  2
 . هذه زيادة يقتضيها السياُذ الّلغوّك، وليس  يف الّنسخ 3
 . «ت»سقط  من  4
 .جيياه: « ت»يف  5
 .توف : « ت»يف  6
 .الروايات: « ت»يف  7
 . «ت»سقط  من  8
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(وابُ جلَ اَ :  ثيسِ ح  التن  كِ دَ ق  لى عَ عَ ) طليوسَ بَ  هاءِ قَ فعُ  ةُ بَ وِ أج  
اهلل  2َخلنَصنا:  لُ األون  1

 كَ ان أعَ )  ُ ف  قعَ وَ . 3(اعاتِ الطّ  اامَ تِ نا ال  لَ  رَ سن يَ و  ،اتِ ري  اعَ  ثيلَ نا سَ لَ  جَ هَ نعَ و  ،هاتِ ثُ الشُّ  نَ مِ ) اكَ وإيّ 
ُ  نِ ي  دَ ق  العَ   ُ أي  رَ فعَ  ،كَ ؤالِ لى سُ عَ  4(ضاهُ و ورِ تِ عونَ مبَِ  كَ وأمرَ  واهُ ق  تعَ اهلل بِ  كَ ان أعَ )

ِ جَ رِ دَ ن  امل ِمن َك يف  ني 
ِ طَ ر  شَ  6نَ من ضَ ا تَ  ُ دَ أحَ   ُ أي  فرَ  ،ماهُ تعُ ح  فن صَ وتَ  5وِ يِّ طَ   8[َأَحدِ ] نَ مِ  7ياً ارِ عَ  َأَحَدُ َاوَ  ،ني 
ِ رطَ الشن   طَ رَ ما شَ  9[على]عا فيِو مَ تَ الذك اج   لُ ص  الفَ و  ،ني 

ُ
عُ جِ ر  مَ  سُ ثِّ حَ و امل

 دَ ع  إلي ِو بعَ  سِ ثُ احلُ  10
رَ هَ ظَ فَ  ،د  واحِ  نِ ي  دَ ق  يف العَ  اريخُ والتّ  اهثِ قِ َعلي ِو وعَ  سَ ثِّ حُ  ن  مَ  راضِ قِ ان  

  اّ أيل  11
ُ
 أرادَ  سَ ثِّ حَ امل

َ و  ،طِ ر  َهَذا الشن  ن  مِ  وِ ي  دَ ق  عَ  رِّ عَ يعُ  ملَ   و إذ  طَ رَ فيما شَ  ّكيدَ التن 
إىل  رُ ظُ ن  تعَ  -ك اهلل مَ رَ أك   - ةُ ّلَ س  امل

ىَب قع  الرُّ  ّلةِ س  مَ 
َُدوننَةِ  ةِ عَ الواقِ  12

َ بعَ  دارٍ  أو   دٍ ث  يف عَ  يف امل ِ لَ جُ رَ  ني  و ثِ صاحِ ِمنُهما لِ  دٍ واحِ  ُكلُّ   لَ عَ جَ  ني 
بُ قُ ر  يعَ ِمنُهما  دٍ واحِ  ُكلُّ   كااَ فَ ، 13(وثِ و لصاحِ صيثَ نَ  ِمنُهما فإاّ  د  واحِ  َت ماتَ أننُو مَ )

14 

                                                                                                                      
 . «ت»سقط  من  1
 [.مادة خل : اللساا]، والتنخليُ  الّتنِجَيُة من كّل َمن َشٍب «ت»، والتنصحيُ  من «ز»مكاا الكلمة فارغ يف   2
 . «ت»سقط  من  3
 . «ت»سقط  من  4
 .املتدرجني فيو: « ت»يف  5
 .يتضمن: « ت»يف  6
َع طعععوُف ععععار، وُمق َتضعععى الّنحعععو أا : « ت»و« ز»يف  7

عطعععوُف عليعععو ( أحعععد ا ععععار)يُعن َصعععَب امل
َ
أحعععد ا )كمعععا ُنِصعععَب امل

ِ »: ، والّصواُب (تضّمن َ واآلَخَر عارِيًا من الّشرَطني   .  «فرأيُ  أحَدُ ا تضمنَن شر َطني 
 . «ت»، والتصويب من «ز»سقط  من  8
 . «ت»، والتصويب من «ز»سقط  من  9

 .من مرجع: « ز»يف  10
 .ظهري: « ت»يف  11
ُراقَعثَعة، َُسِّيَع   بعذلك  انسانً إنساُا إأَا يُعع ِطَي : الرُّق ىب 12

داراً أَو أَر ضاً، فَّيُّهما ماَت، َرَجع ذلك املاُل ِإىل وَرثَِتو؛ وهي من امل
 [.رقب: مادة: اللساا] أَلا كلن واِحٍد منهما يُراِقُب َمو َت صاِحثو

 . «ت»سقط  من  13
 . «ت»من  ترقب، والتصويب: « ز»يف  14
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(هرُ يع  وغَ ) – َرمِحَُو اللنوُ  - ك  مالِ  عَ نَ مَ فَ  ،وثِ صاحِ  تَ و  مَ  1وتِ ين طِ عَ بِ 
 لَي َس    َهَذا إذ   وازِ جَ  ن  مِ  2

 و  ،ثِ لُ التعُّ  نَ مِ  ةٍ ين صِ وال وَ  ةِ حن يف الصِّ  ةٍ ثوضَ ق  مَ  ةٍ ين طِ عَ بِ 
ُ
 َقد  قاَل إا   -اهلل  كَ ان أعَ  - سُ ثِّ حَ هذا امل

ُ  لَ ث  قعَ   ُّ مِ  إا  و  ،إيلن  ع  راجِ  سُ ثُ فاحلُ  يٌّ نا حَ أها و ثُ قِ يت وعَ نَ ابع    ِ ماتَ 
 سُ ثُ فاحلُ  ،َعلي ِهم سِ ثن حَ امل

ثَعَه ِ ] ماضٍ  َّش   ن اب نِ ََساِع عيسى عَ  ن  مِ  ةِ ين ثِ ت  يف العُ  عَ قَ وَقد  وَ ، وِ جِ َهَذا الوَ  ن  ىب مِ ق  الرّ [ َف
 ءَ ي  الشن  لِ جُ لى الرن عَ  سُ ثِّ َيَُ  لِ جُ يف الرن  وابِ اجلَ  تابِ كِ   ن  مِ  ةِ قَ دَ والصن  سِ ثُ احلُ  تابِ يف كِ  مِ القاسِ 
ُ  ضُ رَ م  يَ فعَ  و إلي ِو،عَ جِ ر  ِّن مَ ت  تَ س  و ويَ مالِ  ن  مِ 

َ  لَ عَ جَي   أا   ريدُ ويُ  سُ ثِّ حَ امل
 اب نُ  قالَ فَ ، ثٍ إىل وارِ  عَ جِ ر  امل

ز  13/ ]  و تِ لُ ثعُ  ن  و وال مِ مالِ  سِ أ  رَ  ن  مِ  تري  وال كَ  ليل  قَ  وزُ وال جيَ  ثِ وارِ ل  ال جَيوُز َذلَك لِ  مِ القاسِ 
ا ما قاَل حيحً صَ  سِ ثُ احلُ  نَ ه مِ دَ قَ فلو كاَا  َما عَ ، ثٍ وارِ لِ َوِصينة  ِهَي ؛ و  ةُ ثَ رَ الوَ  شاءَ يَ  أا   إالّ [ 
ا بَ  ،ةِ حن يف الصِّ  3 هادَ قَ عَ  َقد   إذ  ؛  ثٍ وارِ لِ  ة  ين صِ وَ ِهَي فيها  مِ القاسِ  اب نُ    بُ ثَ سَ  لَ طَ وإَّنن

َ
 عِ جِ ر  امل

َّلةُ ِهَي هذِ و  إلي ِو، َس 
َ  اب نُ  رَ كَ َقد  ذَ و  ها،رَ بعن دَ ها ملن تَ نِ ي  عَ بِ  4ه امل

 لٍ جُ يف رَ  كٍ مالِ  ن  و عَ تابِ يف كِ  ازِ وّ امل
الً ت  بعَ  دٍ ث  عَ بِ  لى أخيوِ عَ  ذَ دن صَ تَ  لٍ جُ رَ 

  ماتَ  لى أننُو إا  عَ  5
ُ
 ا  فإ ،دُ ث  إلي ِو  العَ  عَ جَ و رَ لَ ثع  ى قعَ طَ ع  امل

  ماتَ 
ُ
  ماتَ  إا   : قالَ فَ  ،الً ت  ألخيو بعَ  دُ ث  ي كاَا العَ طِ ع  امل

ُ
(الً أون )ى طَ ع  امل

إىل  دُ ث  العَ  عَ جَ رَ  6
 
ُ
ُ  ماتَ  إا  و  ي،طِ ع  امل

ُ  ألان  ثِ لُ التعُّ  نَ مِ  ىطَ ع  مُ ل  لِ  دُ ث  كاَا العَ   يطِ ع  امل
إىل  ةَ ين طِ لعَ ا ااً ااِ حى كاَا طَ ع  امل

ُ  ماتَ  إا  :  عٍ نافِ  قاَل اب نُ . ماتَ  ا  أ
ُ و  ،يطِ ع  امل

  ُّ صِ َفال يَ  ،ثٍ وارِ لِ  ة  ين صِ و َفِهَي وَ ثُ وارِ  ىطَ ع  امل
 : وقالَ  رُ يع  الغَ  وزادَ  ،عٍ بن نافِ ا 7غريقاَل  ذلكَ كَ و  ،ةُ ثَ رَ الوَ  شاءَ يَ  إاّل أا   تري  وال كَ  ليل  ها قَ ن  مِ 
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 ازَ ح واء  وسَ 
ُ
هاا  َيَُ  ملَ   أو   ىطع  ها امل

ما   ري ِ ها يف غَ لَ من َّ تَ  ن  مَ لِ  ة  تريَ كَ   رُ ظااِ ا نَ و َ  ،ل  َفِهَي باطِ  1
ُ ثعَ ه تعُ هذِ فَ  ،ع  نَ ق  ما فيِو مَ  تُ ر  كَ َقد  ذَ و  ،تابٍ كِ  َ بعَ  روثاً و  وأا  َيكوَا مَ  سِ ثُ احلُ  سادَ فَ  كَ لَ  نيِّ  ةِ ثَ رَ وَ  ني 
يف َهَذا  رَ ظَ َت نَ ومَ  نِ ي  دَ ق  العَ  دِ حَ أيف  دَ ااِ الاّ  طَ ر  الشن  َمَع أان  م  هِ ضِ رااِ فَ  بِ سَ لى حَ عَ  كِ ا الِ 
 أتُ دَقد  ب إذ  ؛ و النِ ط  بُ  ن  مِ  2قلناك ما وّ قَ يعُ  مرياثاً  ةِ ثَ رَ إىل الوَ  ع  راجِ  وَ هُ ه فعَ رُ يع  أو غَ  قاضٍ  سِ ثُ احلُ 
َ  بِ ثَ سَ  ن  مِ  مِ خاصُ التن  نَ ع فيِو مِ قَ ما وَ فيِو لِ  رِ ظَ بالنن 

يف   3شكلريخ مُ االتّ و و طَ رَ الذك شَ  عِ جِ ر  امل
ِّنمُ صِ ع  اهلل يعَ و  ،نِ ي  دَ ق  ال العَ كِ 

ُهَو ، و وِ تِ مح َ رَ بِ  لِ مَ والعَ  الَقو لِ   ِ صالِ نا لِ قَ فعن ووَ ) لِ لَ الان  نَ مِ  اكَ وإيّ  4
 
َ
(هرُ يع  غَ  بن ال رَ  كَ لذلِ  وُّ جُ ر  امل

 . فٍ لَ ب ُن خَ اُُممنُد ؛ قَاَلُو 5

 النا ُُمَمندٍ و  نا ومَ دِ يِّ لى سَ ى اهلل عَ لّ صَ . حيملرن ا نِ مح  اهلل الرن  مِ س  بِ : )اين التّ  وابُ جل َ اَ 
ه اهلل تَعاىل ان أعَ  ن  ومَ  ييِّ فِ خي يف اهلل َتعاىل وصَ وأَ ) ييِّ لِ َسيِّدك ووَ  6(.ليماً س  تَ  مَ لن وسَ  وِ لى آلِ وعَ 
ِ نعَ ثع  ا  نِ ي  دَ ق  ؤايل َهَذا عَ سُ  ين طَ   ُ ج  رَ أد  . 7(وتِ مح َ رَ ه بِ دَ لن لى ما قعَ و عَ ه وأعانَ دَ دن و وسَ تِ طاعَ بِ   ني 
و يف تِ نَ بع  ال محواَ دَ  ب نِ  ةَ ليفَ خَ  ب نُ  8(ُُمَمند  ) ا احلااُّ  ُ دَ قَ عَ  سٍ ثُ حُ  دَ ق  ِمنُهما عَ  دٍ واحِ  ُكلُّ   نَ من ضَ تَ 

  ّل  سَ و . اينلى التّ عَ  الً ص  فَ  ايدُ ِمنُهما يَ  دَ الواحِ  إال أان  طليوسَ بَ  ةِ رَ ض  الذك حبَ  ذِ دُ ن  يف الفُ 
  صولِ فُ ل  لِ  لٍ عامِ  رُ يع  ِمنُهما غَ  دٍ واحِ  ُكلن   أان  ةِ ثَ رَ الوَ  ضُ ع  بعَ  مَ عَ زَ  ذ  إ ؛يف َذلكَ  مَ ك  احلُ 

ُ
 ةِ طَ رَ تعَ ش  امل

 الً عامِ  ثيسِ ح  التن  دُ ق  كاَا عَ   ِّن إا  ب  وجاوِ  ،فيها صولَ الفُ   ِ فن صَ وتَ  نِ ي  دَ ق  العَ  كَ لِ ض  فَ بِ  ل  من َّ تَ فعَ  فيِو،
اهلل  ةُ مح َ ورَ  كَ ي  لَ عَ  فيلُ احلَ  ايلُ اجلَ  المُ والسن  ،شاَء اهللُ إا   داً دن سَ ا مُ فعنقً وَ مُ  ،مرياثاً  عُ جِ ر  يعَ  أو  
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دك مَ تَ ع  لى ومُ َسيِّدك األع  )اهلل  كَ ان أعَ -  ُ ل  من َّ تَ  ،رٍ عامِ  اب نُ  2(هرِّ بِ  مُ اِ تَ ل  ه ومُ رِ د  قَ ) 1لُّ ةُِ . وكاتُ َر وبعَ 
وى طَ ان   نِ ي  ذَ اللن  نِ ي  دَ ق  والعَ  ؤالَ السُّ  3(َهذا –اه و إيّ مَ اَ لى ما أل  و عَ وأعانَ  واهُ ق  تعَ دك بِ مَ تَ ع  ومُ 
َها َعليع 

َّلةُ وهِذه  ،4 َس 
فيها  غ ىنوَقد  أ مااِ الان  نَ مِ  اَ رَ فيما دَ    لَ اَ َقد  نعَ  - كَ فيقَ و  اهلل تعَ  دامَ أ - امل

ََ خَ منن  عَ  فَ لَ سَ  ن  مَ  فيها أبو  5أجابَ و  ،وااِ رَ يع  إىل القَ  األَن َدُلسِ  نَ ِِبا مِ  بَ َقد  خوطِ و  ،فَ َل
 طَ ر  الشن  ِمنُهما أان  د  أحَ  رَ يعَ  ملَ  و  ،سِ ثُ احلُ  ضاءِ بإم   نِ مح  الرن  دِ ث  عَ  ب نُ  رِ ك  بو بَ الفاسي وأ رااَ م  عِ 

 ون احلن  دُ قِ تَ وفيو أع   الذك أراهُ  وَ الذك قااله هُ و  َلُو، ل  طِ ث  أننُو مُ  رَ كَ وال ذَ  سِ ثُ حُ ل  لِ  ن  موهِ  ال َمذ كورَ 
َّلةِ   غِ ثَ ص  أ  األ  كامِ أح   6(تابِ كِ )ا يف واِبُ جَ  عَ قَ وَ و  ،إا  شاَء اهللُ  ذُ آخُ  وِ بِ و  ،وابَ والصن  يف املس 

، الهالى ما قعَ  فُ قِ و تَ ن  مِ و  - كَ رَ د  لى اهلل قَ أع   - كَ دَ ن  عِ  تابُ الكِ ، و َرمِحَُو اهللُ  لٍ ه  سَ  ب نِ  غِ ثَ ص  األ
[أا  ] ن  عَ  ي ُ نِ غَ  كَ ذلِ لِ و 

  َ ط  لن وسَ  كَ رَ ك  فيِو فِ   َ ل  جَ أَ إذا و  طا  هذا،ا يف خِ مهُ وابعَ جَ  عَ قِّ وَ أُ  7
 نَ ا مِ مهِ عِ ضِ و  مَ  8عَ مَ و  ما قااله إا  شاَء اهلُل تَعاىل، حي ُ صَ  كَ لَ  ثااَ تَ اس   كَ رِ ظَ نَ  حي َ ي ِو صَ َعلَ 
مِ دُّ قَ والتعن  وِ ث  السن  نَ ا مِ مكاهِِ ومَ  مِ ل  العِ 

لى ما عَ  قوفِ والوُ  واياتِ الرِّ  عِ لُّ طَ تَ  ن  سي مِ ف  نعَ  لِ خ  أُ  م  لَ فعَ  9
َرمِحَُهما اهللُ  –َفما َوقَعف ُ  ِإاّل َعلى ما يُعَؤيُِّد فَعت واُ ا  ،ةِ لَ ازِ ه النّ هذِ  رِ ااِ ظنَ  ن  مِ  هاتِ يف األمن  عَ قَ وَ 
َ ُما – َ ت  تَ واس   سَ ثن حَ  ن  فيمَ  ةِ حَ يف الواضِ  مِ قاَل أبو القاسِ . ويَعع ُضُد قَعو 

 10ولَ عَ جَ إلي ِو  فَ  عَ جِ ر  ىن امل
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َ ت  تَ كاَا اس    إا  ) شاءَ  ثُ ي  حَ 
(آهرَ  ثُ ي  و حَ ثيلُ سَ فَ  إلي ِو، عَ جِ ر  ىن امل

قاَل وقد   ،املالِ  أسِ رَ  ن  مِ  وَ هُ فعَ  1
ا هُ هُ الفعُ تِ فاخ   ثِ لُ التعُّ  نَ مِ ُمَطرُِّف    وَ ما إَّنن

َ
(لىعَ )م هِ ري ِ غَ وال لِ  م   َُ  ف  قِ أَ  وملَ   ،عِ جِ ر  يف امل

لُّ دُ ما يَ  2
َ  كِ امللِ  دُ ث  عَ َقد  قاَل  َبل   ال َمذ كورِ  طِ ر  الشن بِ  سِ ثُ احلُ  هنيِ و  لى تعَ عَ لُّ دُ يَ 

: قالَ  ن  فيمَ  ةِ موعَ ج  يف امل
 ب نَ  ساملَِ   ُ ّل  سَ :  يُّ قِ ش  مَ الدِّ  حول  ك  قاَل مَ و  ،ىرَ م  إنعنَها عُ :  "لى ُفالاٍ عَ  س  ثُ ه حُ دارك هذِ "
وفيما  م  وا ِِ يف أم   م  هِ روطِ لى شُ إاّل عَ  اسَ النّ   ُ ك  َر ما أد   : قالَ فَ  سِ ثُ و يف احلُ أيِ رَ  ن  اهلل عَ  َعث دِ 
َّلةَ هذِ  أان  كِّ دِ ن  ا ِ  اب نِ  تابِ يف كِ و . او  طَ أع   َس 

] فيها   دَ قِ وعُ  عيدٍ سَ  ب نِ ا رِ ذِ ن  مُ  نِ مَ  زَ يف    لَ اَ نعَ  ه امل
ورى يف ذلَك الشّ  يوخِ شُ  ن  مِ  ةً الثَ َت فيها ثَ ف  تعَ اس  و  ،طَ ر  َهَذا الشن  وُ صُّ نَ  نَ من ضَ تَ  د  ق  عَ [  ز  14/ 
َهَذا  دَ قَ عَ وإذا انع  : " م   ِِ و  َمَع قعَ  كِّ دِ ن  ا ِ  قاَل اب نُ و . سَ ثُ م احلُ هُ نع  مِ  د  واحِ  ل  طِ ث  يعُ  م  لَ فعَ   ِ ق  الوَ 
  عُ جِ ر  ى اليت تعَ رَ م  العُ كَ   وَ هُ فعَ  ةِ فَ ه الصِّ لى هذِ عَ  سُ ثُ احلُ 

ُ
رِ مِ ع  إىل امل

  إذا ماتَ  3
ُ
  ُّ َهَذا نَ  ،"رُ مَ ع  امل

  تابِ يف كِ  عَ قَ ووَ . وهو ُحجنة   ناكَ و هُ قَعو لِ 
ُ
 ن  مِ  د  ه  عَ  - َرمِحَُو اهللُ  - ننيَ م  أ  زَ  نِ ب  ال تملِ شامل

 َساع  ن  مِ  ِثينةِ ت  يف العُ و . أي ضاً  ة  جن ُهَو حُ و  ةَ لَ ازِ ه النّ هذِ   ن نَ  هدِ ق  عَ   ُّ نَ و  ،وُ صن نَ  د  ق  وعَ  وِ شااِ إن  
 كَ اَِ ش  يَ  أا   سِ ثِّ حَ مُ ل  لِ  وزُ جيَ  4ننوُ ما أهُ ياتعَ حَ  أخيوِ  نِ ه واب  دِ لَ لى وَ ه عَ دارَ  سَ ثن حَ  ن  فيمَ  مِ اب ن القاسِ 

ِ خَ ي  وى الشن ت  فعَ  دُ ؤيِّ و ِمّا يُ َهذا ُكلُّ و  رى،م  ا عُ و ألهن عَ جِ ر  مَ  أخيوِ  ن اب نِ مِ  كَ اَِ ش  يَ   ،ما اهللهُ مِحَ رَ  ني 
 ،وِ هِ ج  يف وَ  سِ ثُ احلُ  فاذِ لى إن  عَ  5[تعاىل]اهلل  رِ خِ تَ لى ما قااله واس  عَ  دَ مِ تَ اع  ما فَ هُ وابعَ جَ  ضِّدُ عويُ 
  فيلُ احلَ  المُ السن ، و هرُ يع  غَ  بن ال رَ )و تِ مح َ رَ بِ   َ لُّ خَ التن  كَ نا ولَ لَ  لُ مِ و ََي  حانَ ث  اهلل سُ و 

َ
لى عَ  صولُ و  امل

(رٍ عامِ  اب نُ ؛ قَاَلُو وكاتُ َر اهلل َعلي ِو وبعَ  ةُ مح َ ىن ورَ َسيِّدك األس  
6  . 
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 يِّ شِ ي  رَ القُ ، وِ و ومعظمِ تِ طاعَ و اهلل بِ مَ رَ لقاضي أك  اقيو الفَ  لن ُمََ : ) ثُ الِ التّ  واجلوابُ 
،(وصَ لُّ ُتََ  نِ ي  ارَ يف الدّ  لَ وأمج َ  وِّ احلَ بِ  يامِ لى القِ عَ  اهللُ  نَ سَ أحَ  ن  دك ومَ مَ تَ ع  لى ومُ ك األع  َسيِّد

1 
ُ  نِ ي  دَ ق  لى العَ عَ   ُ ف  قعَ ووَ  ،األثريَ  كَ طابَ خِ  تُ أ  رَ قعَ 

ِ جَ رَ د  امل  الَ  الً عامِ  ثيسِ ح  التن  دَ ق  عَ   ُ أي  رَ فعَ  و،ين طَ  ني 
 الَ  كَ ذلِ وكَ  ،ةً ين حَ  ةُ نَ بع  اال ِمن ُو ما كاَن ِ  ءٍ ي  يف شَ  اآلاَ  ةِ ثَ رَ الوَ  نَ مِ  دٍ ألحَ  يامَ قِ  الَ وَ  ،فيوِ  اضَ اِ اع  
ها َ ا َقد  حازَ  ة  ثَ قِ ع  ى مُ رَ م  دك عُ ن  ِهَي عِ و  ،ب  قِ عَ  2كاَا َ ا  ا إا  ُتِ و  مَ  دَ ع  ها بعَ ثِ قِ لى عَ عَ  م   َُ  يامَ قِ 
 سَ ثُ احلُ  يبُّ نَ األج   3ازَ حفَ وَعِقِثو،  يبٍّ نَ لى أج  عَ  سَ ثِّ حُ  و  ما لَ  ةِ لَ اِ ن  َك مبَِ وكاَا ذلِ  ،وتِ حن وها يف صِ أبُ 

ُ  ةِ حن يف صِ 
ُ ثعَ الذك يعُ و  ،4سِ ثِّ حَ امل   َذلَك أان  نيِّ

ُ
 و ملَ  يف َحياتِ  سِ ثُ َهَذا احلُ  طالَ إب   أرادَ  و  لَ  سَ ثِّ حَ امل

 ن  مَ  لِ و  يف قعَ  رَ أَ  ملَ  و  فيِو، بَ ي  ال رَ  رُ هذا األم  و  و،تِ ثَ رَ وَ َلُو ال َيكوُا لِ  ن  كُ يَ مل   َما َذلَك َلُو وَ  ن  كُ يَ 
ُ  راضِ قِ ان   دَ ن  فوا عِ لَ تعَ وإَّّنا اخ   ،وِ ج  يف َهَذا الوَ  الفاً تِ اخ   ماءِ لَ العُ  نَ مِ  مَ دن قَ تعَ 

 ل  هَ  : َعلي ِهم   سِ ثن حَ امل
وِ عِ جِ ر  مَ  دَ ن  َعلي ِهم عِ ا سً ثُ و حُ لَ عَ جَ  ن  مَ لِ  سُ ثُ احلُ  ذُ فُ نع  يعَ 

  َيكوُا نافذاً ال أم   املالِ  رأسِ  ن  مِ  كواُ ويَ  5
اهلل ، و فيوِ  وابِ اجلَ  نِ عَ   ُ ب  رَ ُو فّض  ن  عَ  كَ ؤالُ سُ  ع  قَ يعَ  ملَ   وُ ج  ا الوَ ذَ هَ وَ ؟ ث لُ و التعُّ لَ إاّل إذا مَحن  نافذاً 
و؛ قَالَُو كاتُ َر اهلل وبعَ  ةُ مح َ ورَ  كَ ي  لَ عَ  المُ والسن )و، نِّ مبَِ ِإ  طَ اعَ  نَ مِ  جاةُ ا فيِو النن لى مَ عَ  كَ لُ مِ ََي  
 .6(يُّ شِ رَ القُ 

 

 أنو األمرِ ِم  نر ِلمر يـِ رب تر ِأصرل ِ ا ل لرِ ال ك  ِمسألةث ب ي [ ] 581]
 [ ِب  ِي ل لرِحائ ا  ِولِيرِس ل لرِوار    

                                                                                                                      
 . «ت»سقط  من  1
 . م: « ت»يف  2

3
 . «ت»جاز، والتصويب من : « ز»يف   
 .«ت»التحثيس، والتصويب من : « ز»يف  4
 . «ت»من جعلو، والتصويب من : « ز»يف  5
 . «ت»سقط  من  6
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 مَ لن و وسَ لى آلِ وعَ  النا ُُمَمندٍ و  نا ومَ دِ يِّ لى سَ ى اهلل عَ لّ صَ . حيمِ الرن  نِ مح  اهلل الرن  مِ س  بِ 
َرأةٍ  الكَ أم   ٍل حازَ جُ َك يف رَ ن  َي اهلُل عَ ضِ رَ  واُبكَ جَ . ليماً س  تَ  فيها  فُ رن صَ تَ ها ويعَ رُ مِ تَ ع  ها ويعَ لُّ تعَ غ  يعَ  ام 
 أان  نُ ب  عى االادن فَ  ،ال َمذ كورِ  اِ اِ َمَع َهَذا احلا ناً ب  ا كَ رَ وتعَ  يفَِّ وُ اه تعُ أبَ  مُثن إان  ها،ُكلِّ   ةِ يازَ احلِ  وِ جُ بّو  

نَعُهما، ها مرياثاً كَ َر وتعَ  اثاً ا مري بو ُ َخلنَفها أ أخيوِ  دِ يَ اليت بِ  األم الكَ  َذلَك   رُ كُ ذ  يَ  اِاُ احلا األخُ و  بَعيع 
 وِ تِ يازَ حِ  ىاشَ و حَ ثِ ثَ سَ ت إلي ِو بِ ا صارَ هً ج  عي وَ دن لَي َس يَ و  ينا،أبِ  ِهَي يل دواَ  :ُهَو يَقولُ ، و ولن كُ 
نَعُهما  مرياثاً  عُ جِ ر  تعَ  ه أم  دَ ح  وَ  اِ حااِ ل  لِ  األم الكُ  كواُ تَ  ل  و هَ تِ و  مَ  دَ ع  بعَ ، و ماأبيهِ  تِ و  مَ  لَ ث  اها قعَ يّ إ بَعيع 
ّ جوراً نا لَ  نيِّ  بعَ ؟    قيوُ فّجاَب الفَ . إا  شاَء اهللُ  َم

ُ
  إا  :  ُُمَمندٍ  ب نُ  غُ ثَ أص   مِ أبُو القاسِ  رُ شاوَ امل

ا تَ  ها لألبِ لُ أص   فُ رَ ع  يعُ  ال َمذ كورَةُ  األم الكُ  كاَن ِ   إا  شاَء اهلُل تَعاىل؛ قَاَلوُ  مرياثاً  كواُ فإهن
 . دٍ من ُمَُ  ب نُ  غُ ثَ أص  

 

م  الدوعرِوك ب  ِ بـِيـ ِنةز [ ] 581]  [ ح كر
 مَ لن و وسَ لى آلِ وعَ  النا ُُمَمندٍ و  نا ومَ دِ يِّ لى سَ ى اهلل عَ لّ صَ . حيمالرن  نِ مح  اهلل الرن  مِ س  بِ 

 وماتَ  ةً ين دِ دى َلُو هَ وأه   ةً عَ ل  سِ  لٍ جُ رَ  ن  باَع مِ  لٍ جُ رَ  ةِ ّلَ س  يف مَ  كَ ن  اهلل عَ  يَ ضِ رَ  وابُ جلَ اَ : ليماً س  تَ 
 
ُ
ِ سَ ثُ باحلُ  لُ دى إلي ِو  العامِ ه  امل   ثُ الوارِ  مَ لِ َقد  عَ و  ،ة  نَ يعِّ َعلي ِو بعَ  ن  كُ تَ  وملَ   ني 

ُ
 ال َمذ كورَةِ  ةِ لَ عامَ بامل

لى عَ  المُ سن ال؟ و ال  أم   منيُ َعلي ِو اليَ  ل  هَ  ،ر  جَ ؤ  تعُ  بَعنيِّ  . اهاواه إيّ ع  دَ  دَ ع  بعَ  ةِ عَ ل  السِّ  بِّ رَ ها لِ رَ كَ وأن  
  ُ ل  من َّ تَ : احلااِّ  منُد ب نُ لقاضي أبو عث ِد اهلل ُمَُ ا قيوُ فّجاَب الفَ . وكاتُ َر اهلل وبعَ  ةُ مح َ ورَ  قيوِ الفَ 
َ  تَ و  مَ  بُ الِ الطّ   َ ثِ ت  يعُ  فيِو أا   مِ ك  احلُ  وُ ج  وَ و  ،كَ ؤالَ سُ 

َذلَك   َ ثَ أثع   فإا  ، وِ تِ ثَ رَ وَ  ةَ دن وعِ  لوبِ ط  امل
  لىة عَ ثَ رَ الوَ  قفَ وَ 

ُ
 إا  و  ،ةُ نَ يعِّ الثعَ  مُ هِ ي  لَ عَ فعَ  نِ مَ التن  عَ فَ دَ  م  هُ روثعَ و  مَ  ا أان و  عَ وا ِِبا وادن رّ أقعَ  فإا  ، ةِ لَ عامَ امل

 جوهِ الوُ  نَ مِ  وٍ ج  وَ بِ  م  هِ روثِ و  مَ  ن  و عَ طَ قَ س  وال أَ  نِ مَ تن لِل ضٍ قابِ  رُ يع  أننُو غَ  فَ لَ حَ  ة  نَ يعِّ بعَ  م   َُ  ن  كُ يَ  ملَ  
 كَ إذا أن   مُ ك  احلُ  كَ ذلِ كَ ، و وتِ كَ ِر تَ  ن  ه مِ ذَ خَ وأَ 

ُ
وا رّ قِ يُ  ملَ   إا  و  ي ها،َعلَ  ةَ نَ يعِّ الثعَ  بُ الِ الطّ  وأقامَ  ةَ لَ عامَ روا امل

 
ُ
َر  –َعلي ها  ةَ نَ يعِّ الثعَ  بُ الِ الطّ  وال أقامَ  ةِ لَ عامَ بامل  ة  قَ الحِ  منيُ اليَ فَ  -ِِبا  مَ ل  العِ  ةُ ثَ رَ الوَ  وَ قن أننُو حَ َغيع 
فوا لَ فَإذا حَ  عاه،ه وادن رَ كَ ذَ   [ز  11/ ]  فيما بَ الِ الطّ  لَ عامَ  م  أباهُ  اَ مو لَ ع  يعَ ال  م  هُ أنعن  م  ِبِِ 
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اَ كا  واء  سَ و  واه،ع  م دَ هُ نع  عَ  طَ قَ سَ 
مُ ك  احلُ ف ادً واحِ  أو   ةً اعَ مجَ  ةُ ثَ رَ الوَ  1

. ناهم  دن لى ما قَ عَ  واء  فيِو سَ  2
ال  وابِ الصن  ةِ قيقَ حبَ  مُ لَ اهلل أع  و  ،وابِ تن لى العَ  إذا َكاَن    تَ ر  كَ اليت ذَ  ةِ ين دِ يف ا َ  مُ ك  احلُ  كَ ذلِ وكَ 
 .احلااِّ  و؛ قَاَلُو اب نُ حانَ ث  سُ  ،واهُ سِ  بن رَ 

 

َ  ِمسألةث ب ي [ ] 587] ِمة  الرِفير  [ ق سر
  قيوِ الفَ  وابِ لى جَ عَ  3َناف  قعَ وَ 

ُ
َم ُسَؤالُُو ِفيوِ  –و اهلل قَ فعن وَ  - رِ شاوَ امل يف  4ِفيَما تَعَقدن

 لَ ث  و قعَ كانِ إىل مَ  م  هُ نع  مِ  دٍ واحِ  ُكلُّ   فَ رَ صَ مُثن ان   ،ةٍ فَ لِ تَ خُم   نَ أماكِ  ن  مِ  ون دُ العَ  دَ هَ اك شَ ذِ الن  رِ كَ س  العَ 
ءِ الفَ  ماعِ تِ اج   قوف  و  مَ  يءُ والفَ  غابَ  ن  مَ  الَ وَ  رَ ضَ حَ  ن  مَ  دُ دَ عَ  مُ لَ ع  ال يعُ و  ،ي 

 ر  كن ذَ تَ  ، ع  راجَ فَ  5
ءِ الفَ  سَ َخُُ   ِ ي  اجلَ  أمريُ  ذَ ّخُ يَ  يف َذلَك أا   ابَ وَ اجلَ  أان   يعُ مجَ  رُ ضُ مُثن ََي   ،بُ جيَِ  ثُ ي  و حَ لَ عَ ج  يَ فعَ  ي 
ااةَ الغَ  رَ ضَ حَ  ن  مَ 

 ةُ عَ بعَ األر   مُ سن قَ تعُ فعَ  ،رَ تعَ لى أك  عَ  رُ دَ ق  ال يعُ  ك إذ  رّ حَ والتن  منيِ خ  التن بِ  تالَ قِ وال 6
 عَ طَ قَ وانع   غابَ  ن  ها مَ ن  مِ  نابَ  او وممَ ه  سَ  طاهُ أع   رَ ضَ حَ  ن  ها مَ ن  مِ  نابَ  امَ فَ  ،م  هُ نعَ يع  بعَ  اسِ األَخ  
 تِ ّ  يَ  ملَ   فإا  ، ومَ ه  سَ طاه ُ أع   ااةَ الغَ  رَ ضَ أننُو حَ  ةَ نَ يعِّ الثعَ  قيمُ يُ  ن  مَ  جاءَ  فإا   ،ثنيَ للغااِ  األمريُ  وُ فَ قعَ وَ 
ُ   ِ صالِ مَ  ن  راه مِ يَ  ثُ ي  و حَ فَ رَ صَ  د  أحَ 

 رَ ضَ حَ  ن  مَ  ةَ دن عِ  مُ لَ ع  ال نعَ  -اهلل  كَ قَ فعن وَ  - نُ وحَن   ،منيَ لِ س  امل
 ل  اِ وجُي   كَ رَ ج  أَ  اهللُ  مِ ظِ ع  يف َذلَك يعُ  لَ مَ نا العَ لَ  نيِّ  ثعَ فعَ . كرّ حَ التن وال بِ  منيِ خ  التن ال بِ  غابَ  ن  وال مَ 
يف  عَ الواقِ  كَ ؤالَ سُ   ُ ل  من َّ تَ :  احلااِّ  اهلل ب نُ  لقاضي أبو َعث دِ ا قيوُ جاَب الفَ َّ فَ . كَ رَ خ  ودُ  كَ وابَ ثَ 
 ن  وا  مِ و يف جَ تُ ر  كَ َعلي ِو وما ذَ   ُ ع  قعن ا َقد  وَ مبِ  ةً يَ وثانِ  ةً رن َعلي ِو  مَ   ُ ب  َقد  جاوَ و  ،ةِ قَ رَ ه الوَ هذِ  نِ ط  بَ 

                                                                                                                      
1
 . ، والصنواُب ما أثِثَ  يف املع أعاله ألّا الّنحَو يق تضيو"كانوا: "« ز»يف   

2
 .  طِة ألّا الّسياَذ والّاكيب يقتضي ذلك، والصنواُب زيادُة الفاِء الرّاب"احلكم: "« ز»يف   
 .وقف : « ز»يف  3
 . «م»، والتصويب من كَ ؤالِ سُ  مِ دُّ قَ يف تعَ : « ز»يف  4
 .موقف: « م»يف  5
َعرنُة الواِحعدُة معن الغَعا ِو، وهعو أقع عَيُس معن الغَعااةِ  6

، والغَعا َوُة امل َص َدُر َغا و 
م  من َغَاو ُت أغ او، وامل جعع التفاصعيل يف را. ]الَغااُة اس 

 "(. غاو: "مادة) الّلساا 
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 رُ دَ ق  ال يعُ  إذ   ؛إلي ِو  ةِ رورَ الضن  1كيدِ َو لِ  ديرِ ق  والتعن  منيِ خ  ك والتن رّ حَ لى التن عَ  ااةَ الغَ  رَ ضَ حَ  ن  مَ  صاءِ إح  
و حابِ أص   يااَ أع   عَ مَ جَي   بّا   - وتِ طاعَ ه اهلل بِ دَ أين  - لى األمريِ عَ  رٍ ذِّ عَ تعَ مُ  رُ يع  وغَ  ن  كِ ِمُ   واه،لى سِ عَ 
فإا ؟ ذا كَ   ااةِ يف غَ  رِ كَ س  العَ  يعَ مجَ  رواَ دِّ قَ تعُ  م  كَ بِ  م   َُ  قولَ م ويَ هُ مجيعَ  اهلل رَ قعن ه وَ رِ كَ س  عَ  يوخَ وشُ 
ِمن ُو  فَ قَ ووَ  ،َعلي وِ  ةِ نيمَ الغَ  اسِ أَخ   ةَ عَ بعَ أر   مَ سن وقَ  ،الً ص  أَ  وُ لَ عَ ما جَ  2دِ دعَ ه بِ ديرِ ق  لى تعَ قوا عَ فَ اتعن 
َعلي ِو  قواَ فِ ن  ا يعُ مبِ  م   ِِ و  قعَ  ن  مِ  ذَ أخَ  ديرِ ق  فوا يف التعن لَ تعَ وإا اخ   ،ناهر  ك  لى ما ذَ عَ  ثنيَ الغااِ  صيبَ نَ 
َّلةُ هذِ     لَ اَ َقد  نعَ و . فيوِ  فواَ لِ تَ الذك َُي   كَ رَ وتعَ  دِ دَ العَ  نَ مِ  َس 

  امِ ها يف أيّ نِ ي  عَ بِ  ه امل
َ
 ب نِ  ُُمَمندِ  صورِ ن  امل

  مِ س  ه يف قَ شارَ تَ واس   -َرمِحَُو اللنوُ - زربٍ  ب نَ  رِ ك  لقاضي أبا بَ ا قيوُ ها الفَ ن  عَ  ّلَ سَ و  ،رٍ أ  عامِ 
ءِ الفَ  َ  قالَ فَ  ،فيها ي 

ءُ الفَ  غَ لَ فَإذا بعَ  ،دٍ لَ بعَ  ُكلِّ   لُ وايت أه  اَ غَ  رُ ضُ ننُو ََي  إ :صورُ ن  َلُو امل و نُ َثََ  لَ صَ وحَ  ي 
تعُ فعَ  ءِ الفَ  مِ س  يف قَ  نُ كن مَ وال يتَ  م  هُ فعُ رِ وال أع   م  هُ َقد  َقداين لفُ  م  هِ رِ تَ لى أك  وال عَ  ااةِ الغُ  يعِ لى مجَ عَ  ي 
 إذ   هادِ تِ ج  البا مُ لَ أع    َ وأن   كَ هادِ تِ إىل اج   هُ رُ أم  :  زربٍ  ب نُ  رِ ك  َلُو القاضي أبو بَ  قالَ فَ . م  اهُ إيّ 
ُ  رِ يف أم   ياُ نا نُ س  لَ 

وزُ جيَ [ الَ ]ا مَ  منيَ لِ س  امل
 وُ ل  َّ س  يَ  ملَ   ن  ِمن  ، ِ ق  َك الوَ َذلِ  فُعَقهاءِ  ضِ ع  بعَ  كُ أ  رَ و  ،3

 
َ
َ  نِ عَ  صورُ ن  امل

َّلةِ امل  بِ ين الغُ  ثاءِ صِ ن  أَ  قيفُ و  تعَ  ،ايهَ َرمِحَُو اهلُل فِ  رٍ ك  القاضي أ  بَ  وابُ و جَ غَ لَ بعَ و  ،س 
يف  -َرمِحَُو اهلُل  - رٍ ك  ي أ  بَ القاضِ  وابِ ا  وجَ و و يف جَ تُ ر  كَ ما ذَ  وِ لى حَن  عَ  ،ةِ وَ ا  الغَ  لِ أه   ن  مِ 
 - ألمريِ ك لِ رّ حَ التن  وُ ج  وَ  وَ و فيو هُ تُ ن  يعن وا  وبعَ و يف جَ تُ ح  ضَ و  الذك أَ و  ،رٍ سن فَ مُ  رُ يع  غَ  ل  مَ َك ُة  َذلِ 
ءِ َهَذا الفَ  ةِ مَ س  يف قِ  -ه رَ صَ ه اهلل ونَ دَ أين   ةِ قيقَ حِبَ  مُ لَ اهلل أع  و  ،ِمن ُو إا  شاَء اهلُل تَعاىل  ُ لن خَ تَ تعَ  ي 
 ، و واهُ يف َهَذا ويف سِ  وابِ الصن 

ُ
 . احلااِّ  و؛ قَاَلُو اب نُ تِ مح َ و ورَ لِ ض  فَ بِ  دُ دِّ سَ ُهَو امل

 

ُر قِمِن اِمسألةث ب ي[ ] 588] ب  لرِعةز ِوِلمر يـِقر  [ ِمن  ادوِعى بـِيرِن س 

                                                                                                                      
1
 . أك ِلَشديِد الضنرورِة وآَكِدها: لوكيِد الّضرورِة   
 . «م»بعد، والتصويب من : «ز»يف  2

3
 .يف األصل ما جيوز، والتصويب الستقامة املعىن  
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، اذَ ُهَو كَ و  ِّّن ها ِبِو مِ تَ يع  رَ تعَ اش  النِذك ها نَ  َثََ ِّنطِ أع   :َلوُ  قالَ فَ  ،ل  جُ رَ  اهُ أتَ  ة  عَ ل  بَِيِدِه سِ  ل  جُ رَ 
ََ وَ  دَ حَ جَ فَ   تَ َّ فَ  ،طُّ ها ِمن َك قَ ع  تعَ أبع   ملَ   :الَ َذ

ُ
 ،الثَعي عِ  نَ ه مِ رَ كَ ا ذَ مبِ  دٍ واحِ  دٍ شاهِ عي بِ دن ى امل

َ  طَ قَ فّس  
 قالَ فَ ، يتعَ ل  سِ  إيَلن  ع  فَ اد  فَ  ياعَ تِ ِّن االب  تَ د  حَ جَ  إذ  : بُ الِ َلُو الطّ  قالَ و فَ تَ هادَ شَ  لوبُ ط  امل

 قالَ فَ ، اً قّ فيها حَ  لكَ  مُ لَ أع   الَ وَ  ،رَ آخَ   الً جُ رَ  1ىََسن وَ  ،ها يل ُفاَلا  ثَ هَ كي وَ ل  مِ ايل وَ مَ  ةُ عَ ل  ا السِّ إَّننَ 
 بِ الِ لطّ ها لِ كِ لُّ مَ تَ بِ  دااِ هَ ش  يَ  نِ ي  دَ شاهِ بِ  بُ الِ ى الطّ ، فّتَ كَ ثَ هَ ذك وَ لن وال لِ  كَ لَ  لَي َس   :  بُ الِ الطّ 
  دِ يَ ها بِ أو  رَ  إىل أا   اً ف ويتَلُو تعَ  مااِ لَ ع  ه ال يعَ دِ يَ وبِ 

َ
إلي ِو،  ت  صارَ  وٍ ج  وَ  بّكِّ  مااِ لَ ع  يعَ  الَ وَ  ،لوبِ ط  امل

َ  دَ ن  عِ  ن  كُ يَ  إذا ملَ   ةِ هادَ ه الشن ذِ ِبِ  بِ الِ لطّ لِ  ىضق  يعُ  ل  هَ فعَ 
 ن  و مِ تَ عَ ل  سِ  ذُ خُ ّ  ويَ  ،ع  فَ د  فيها مَ  لوبِ ط  امل

  دِ يَ 
َ
  إا   فَ ي  كَ ؟ و  الَ  أم   لوبِ ط  امل

َ
 نِ مَ التن  بُ لَ طَ و  ياعِ تِ لى االب  عَ  واكَ ع  دَ :  بِ الِ لطّ لِ  لوبُ ط  قاَل امل

َهَذا  كَ ؤالَ سُ   ُ ل  ّمن تَ : وُ ن  جاَب َرِضَي اهلُل عَ َّ فَ ؟ كَ لَ  ةِ عَ ل  السِّ بِ  ت  دَ هِ اليت شَ  كَ تَ نَ يعِّ بعَ  لُ طِ ث  يعُ 
  نَ مِ  نِ مَ التن و بِ ثَ لَ طَ ، و الثَعي عَ  لثااِعِ اوى ع  دَ  لُ طِ ث  وال يعُ  ،ي وِ َعلَ  [ز  11 /]   ُ ف  قعَ ووَ 

ُ
 وُ تُ نَ يعِّ بعَ  ،تاعِ ث  امل

 ، َ ف  صَ لى ما وَ ما َلُو عَ ُتِِ هادَ يف شَ  ع  فَ د  َعلي ِو مَ  ىعدن مُ ل  لِ  ن  كُ يَ  إذا ملَ  و  ،كِ ل  املِ َلُو بِ  ت  دَ هِ يت شَ الن 
ما  وِّ احلَ  عِ طَ ق  و يف مَ ينِ ميَ  دَ ع  بعَ  ةِ عَ ل  السِّ َلُو بِ  ضاءُ القَ  بَ جَ وَ  تَ ر  كَ ا ذَ ى مَ وَ ِِبا سِ  جُّ تَ ََي   ةَ جن حُ  الَ وَ 
ُ  نَ ها مِ عِ ي  ثعَ بِ إالن  وي ِ ف  التعن  جوهِ وُ  نَ مِ  وٍ ج  وَ وال بِ  ،ءٍ ي  شَ بِ ا ُتَ ون فعَ 

َثما ادن َعلَ  مِ ون قَ امل  و أا  ولَ  ،عاهُ ي ِو َحس 
ُ  فَ لِ ََي  

لَ كَ نَ  فإا   ،ياعِ تِ االب   نَ عاه َعلي ِو مِ ا ادن لى مَ عى َعلي ِو وعَ دن امل
و مَ اِ َك لَ لى َذلِ عَ  منيِ اليَ  نِ عَ  2

  نيِ ميَ  مِ دُّ قَ تعَ لِ  نُ مَ التن 
ُ
ب ُن اباهلِل التعنو فيُو؛ قَاَلُو ُُممنُد و  ،الثَعي عِ  نَ عاه َعلي ِو مِ ا ادن لى مَ عَ  يعِ دن امل

 .احلااِّ 
  

ِ ا ِمسألةث ب ي[ ] 589] نـر يبا، م  أ  ِن    [ِمنر ِتِ دوِق ِوِشِرِط ل نِـفرس 

                                                                                                                      
 .ويسمي: « ز»يف  1
لعو َنَكعَل ععن الععدّو وععن اليمعني يَعن ُكعل، بالضعم، َأك َجعُْبَ، وَنكن   :يقعال. َنَك َ  : َكَل عنو يَعن ِكل ويَعن ُكُل ُنكواًل وَنِكلَ ن  2

 (.مادة نكل: لساا العرب) عن اأَلمر يَعن ُكل ُنكوالً ِإذا َجُْبَ عنو الرجلُ  َنَكل: ويقال. و عنورفَ صَ : عن الشيء
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 ،اوهَ مُ سِ تَ ق  يعَ  أا   وهُ نُ بعَ  ادَ ها فّرَ تِ لن غَ  رَ شَ و عُ سِ ف  نعَ لِ  طَ رَ وشَ  ةٍ قَ دَ صَ بِ  يوِ نِ لى بَ عَ  ذَ دن صَ تَ  ل  جُ رَ 
  ن  مِ  ةِ لن الغَ  نَ مِ  األبُ  ذُ خُ ّ  ا ويَ وهَ مُ سِ تَ ق  يعَ  أا   م   َُ :  دٍ ش  رُ  ب نُ  ليدِ لقاضي أبو الوَ ا قيوُ اَب الفَ جَ َّ فَ 
 .دٍ ش  ُد ب ُن رُ من ُمَُ ؛ قَاَلُو رَ شَ العُ  صيبٍ نَ  ُكلِّ 

  

ِتر تِمسألةث ب ي [ ] 592] خ  ب ِمورت  الم شر ِفس   [ أنو البِـيرِن بالتـوقرسيط  شِ ينـر
 ،عِ ثااِ ل  لِ  وامٍ أع   ةِ الثَ َعلي ِو يف ثَ  م  جّ نَ إالن أننُو مُ  ،اهُ و إيّ ثَ هَ وَ  نٍ مَ تَ بِ  و داراً نِ اب تاَع الب   ل  جُ رَ 
دٍ  القاِضي أَبو]فّجاَب ، 1َفماَت اأَلبُ   ،خُ سِ فَ نع  يعَ  الَ  الثَعي عَ  ِإان  :نوُ َرِضَي اهللُ عَ  2[الَولِيِد ب ُن ُرش 

َ  ةَ كَ ِر تَ  عُ الثااِ  عُ ثَ ت  ويعَ 
َ بعَ  مرياثاً  ارُ الدّ  كواُ تَ و  ،االً حَ  نِ مَ التن بِ   ِ يِّ امل  .باهلِل التعنو فيوُ و  ،األبِ  ةِ ثَ رَ وَ  ني 

  
 [ النّـِفِقة  على الّاوِجة  ِمسألةث ب ي [ ] 595]

مال   وُ ولَ  ة  جَ و  زَ  لٍ جُ رَ لِ  4إذا كااَ : 3(احلااِّ  اهلل ب نُ  قيو أبو َعث دِ الفَ ) قالَ 
 قالَ فَ  ر  حاضِ  5

َها َحَّت يُ َعلَ ُو فِ ن  يعُ  َعلي ِو أم   وُ لن طَ يُ  ل  هَ ؛  وُ فِ ن  ال أُ  َها َحَّت َعلَ ُو فِ ن  أننُو يعُ  وابُ اجلَ فَ ؟  وَ لِّ طَ يع  يع 
 وَ لِّ  طُ أََب  فإا   ،و  لِّ َلُو طَ  قاَل ال قيلَ  فإا   ،و  فِ أن  : 6(َلوُ ) قالَ يُ  أا   ملُ تَ وَي   .وُ ثَ ُهَو أش  ، و هاقَ لِّ طَ يُ 
 . ي وِ َعلَ 

 

 [ ِتِاار ب  بـِيـ ِنات  الش   ود  ِمسألةث ب ي [ ] 592]

                                                                                                                      
 . مث تويف املثتاع األب: « ر»يف  1
  . «ر»، والتصويب من «ز»سقط  من  2
 . «ت»سقط  من  3
 .كان : « ت»يف  4
 .ملك: « ت»يف  5
 . «ت»سقط  من  6
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 ،1ل َماَلءِ ارى بِ أخ   ت  دَ هِ وشَ  مِ دَ العَ بِ  ة  نَ يعِّ بعَ [ ِلَرُجلٍ ] ت  دَ هِ ا شَ إذَ : وُ ن  قاَل َرِضَي اهلُل عَ 
َ عَ يعُ  أا   َماَلءِ ال  بِ  دَ هِ شَ  ن  و مَ لُ َُي   َفالَ  ال بِ  لُ مَ أع   م  هُ تعُ هادَ شَ فَ  َلُو ماالً وا نُ يعن عَ  ا  إف ،الَ  أم   االً َلُو مَ  نيِّ
ِ عَ يعُ  ملَ   إا  و  ،نوهُ يِّ عَ يعُ و  ،ضاً ر  عَ  أو   ضاً أر   أو   َلُو داراً  فُ رِ ع  نعَ : ل أا  يَقولوا ت  مِ  ،فٍ الَ خِ   الشُُّهودُ  نيِّ
َ  ةَ هادَ شَ  أان  يادٍ زِ  اب نِ  كامِ يف أح  ما  رُ ظاهِ فَ  ،كَ َذلِ 

 دٍ ي  أ  زَ  َسَاعِ  ا يف مَ  رُ هِ اوا لُ مَ ع  أَ أل امل
اهَ ألنعن  لُ مَ أع   مِ دَ بالعَ  دَ هِ شَ  ن  مَ  َشهاَدةَ  ان إ قالُ َقد  يُ و  ،ةُ هادَ الشن  طُ قُ س  تَ 

 ا ألان مً ك  حُ     ثَ جَ و  أ 2
 عَ  لواَ مِ ََي   اسَ النّ 

َ
ن  مِ  سااَ اإلن   وُ حَ ل  يعَ  نٍ ي  دَ  لُّ كُ و  ا،مً ك  حُ  مِ دَ بالعَ  دَ هِ شَ  ن  مَ  بَ جَ و  أفَعَقد   إَل لى امل

  َ ثَ إذا أثع   األبِ  ةِ قَ فَ و نعَ َعلي ِو املأل حَن   ث َ َحَّت يت   دي  أننُو عَ  ثول  ق  و مَ لُ و  قَ فعَ  ،3هذَ أخَ  ضٍ وَ َغري ِ عِ 
َ ثعَ َحَّت يعُ  دي  أننُو عَ  ثول  ق  و مَ لُ و  قَ فعَ  ،وُ فِ ن  دك ما أُ ن  َلي َس عِ  دي   عَ إينّ  نُ ب  الو وقاَل امَ دَ عَ   بُ األَ  4نيِّ
َكَحوِّ الثي عِ ه  ذَ أخَ  ضٍ وَ عِ  ن  مِ  ن  ي  دَ  وُ قَ ا حلَِ إذَ ، وَ وِ الِ و يف مَ تَ قَ فَ َلُو نعَ  ضُ رِ ف  يعَ  ذٍ ئِ ينَ حِ وَ  هُ ألَ مَ 

 وِ أ 5
ا َحَّت ي  لِ مَ  َقد  صارَ  6ضِ وَ العِ بِ  هُ ذُ خُ ّ  و يَ و ألنن تَ ثِ ت  ِمن ُو َحَّت يعُ  ل  ثَ ق  يعُ  ملَ   مِ دَ عَ ال   اءُ عَ ادِّ فَ  ،فِ لَ السن 
َ ثعَ تَ يعَ  َمَع  بَ الِ الطّ  مَ اِ و لَ تِ ثَ رَ لى وَ ِبَذِلَك عَ  يمَ قِ وَ  تاً يِّ مَ  الثَعي عَ  أوِ  لفَ السن  ذَ أخَ  ن  اَا مَ َلو  كَ و  و،مُ دَ عَ  نين
  ألان  ثوا َلُو ماالً رِ وَ  م  هُ وأنعن  ،وثاتُ إث   بُ لَ ط  ما يُ  وِ ثاتِ إث  

َ
 .7ِبايُِقرُّ  لَي َس يف حالٍ   َ يِّ امل

 

 [ اشّط ع  مِن الب نيان  على الّدور  واألصول  ِمسألةث ب ي [ ] 593]

                                                                                                                      
الءِ  َمُلؤ فهو: الغىن، يقاُل : املالء  1

َ
عالءِة باملعّد  ،َمِليء  بنيِّ امل

َ
النهايعة ) وقعد أُولِعَع النعاُس فيعو بعاك ا معا وتشعديد اليعاء، وامل

 (.312ص 4ا: يف غريب احلديث 
 . «ت»و « م»ألنو،  والتصويب من : « ز»يف  2
 .حلقو: « ت»يف  3
 .يتث : « ت»يف  4
 .حنو املثايعة: « ز»يف  5
 . «ت»العوض، والتصويب من : « ز»يف  6
 . «م»و. «ت»فقري فيها، والتصويب من : « ز»يف  7
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 2لىعَ  يااِ ن  الثعُ  نَ مِ  العُ االطِّ :  وُ ن  َرِضَي اهللُ عَ  1[أَبُو َعث ِد اهلِل ب ُن احلااِّ ]اَل َقاِضي  قالَ 
  الفَ ال خِ ، و ورالدّ : سامٍ أق   ةِ الثَ لى ثَ عَ  األصولِ 

َ
 دادينُ الفَ . َعلي ها العِ االطِّ  نَ مِ  عِ ن  يف امل

 
َ
ين رَ ثعَ أخ  . فيها ف  لَ تعَ خُم  ، اتُ نّ اجلَ . ي هاِمن ُو َعلَ  عُ لَ طن الذك يُ  يااِ ن  الثعُ  ةِ يف إباحَ  الفَ خِ  الَ ، عُ ااِر وامل

  ةُ ريثَ القَ  رومُ لكُ ا. اب ِن الّطالنعِ 4(فراٍ  ابنِ  اهللِ  أ  عثدِ ) عن   3أمحدَ  بنُ  هشامُ  ِبذِلَك أبو الوليدِ 
 .َعلي ها م  يا ِِ عِ ها بِ لِ أه   رارِ ك  تَ  5ةِ رَ تع  كَ لِ نا دَ ن  ما عِ ين السِ  ،اتِ نّ اجلَ كَ    ةُ ريثَ القَ 

 

 [ بـِيرن  الشوِجر  الم ِؤبور  ِمسألةث ب ي [ ] 594]
َاى جَ  ر  ظُ ن  اُ :  6[القاضي أبو عثِد اهلِل بُن احلااِّ ]قال  كور  ا وفيها ب ةً نن إذا اش 

َقد   7
 ،دٍ واحِ  نٍ ط  ثَ كَ   صريِ َمَع العَ  ورِ اكُ الثَ  ةَ رَ َثََ  يف َذلَك أان  رُ هَ ظ  ذك يَ الن فَ  ،ر  بعن ؤَ يعُ  ملَ   َعصريِ ال رُ وَثََ  8رَ بعِّ أُ 
  إا  و  ،تاعِ ث  مُ ل  لِ  وَ هُ فعَ  لن كاَا األقَ   إا  و  ،عِ ثااِ ل  لِ كاَا  رَ تعَ األك   كاَا الثاكورُ   فإا   ،يف َذلكَ  رُ ظَ ن  يعُ و 

َ  َهَذا ر  بعن دَ تَ . ]ال َمذ كورُ  الفُ تِ االخ   فيوِ فَ  فاً ص  كاَا نِ 
 9[.توبَ ك  امل

 

 [ أنو الم ق رو ب الا نِا شِ ي طاِلب  ب ِوصرف  الف عر   ِمسألةث ب ي [ ] 591]

                                                                                                                      
  .  «ر»، والتصويب من «ز»سقط  من  1
 .«ت»و« ر»من، والتصويب من : « ز»يف  2
املتعو  سعنة  ، وهعو غعري أ  الوليعد هشعام بعن أمحعد الكنعاين الوقشعي 257يعة صترمجتو يف الغنوهو املعروف بابن العواد،  3

 (.213الغنية . )هع489
 . «ز»سقط  من  4
 .بكترة: « ز»يف  5
 .«ر»الايادة من  6

7
ٍء    جيِء واإلدراك : الثاكوُر من كلِّ شي 

َ
َُعجنُل امل

 " (. بكر: "اللساا، مادة)امل
8
ّ بُعرُ َع ر  َل والان خ  أَبَعَر النن    ّ ِبرُه أَب راً وِإباراً وِإباَرة وأَ َي  " (.أبر: "اللساا، مادة) وحَ لَ َأص  :  هرَ بعن ه وي
 . «ت»سقط  من  9
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َُدوننَةِ  م   ِِ و  قعَ  رُ ااهِ : قالَ 
  ها أان ري ِ وغَ  يف امل

ُ
 لِ ع  الفِ  ةِ فَ صِ و بِ تُ ثَ طالَ مُ  مُ اَ ل  نا ال تعَ بالاِّ  رن قِ امل

 لٍ ه  جَ  أو   ةٍ لَ ف  غَ بِ  مَ هَ تعن يعُ  ا  أإاّل :  وِ تِ نَ ون دَ يف مُ  ابِ هّ الوَ  دُ ث  قاَل عَ . هودِ لشُّ لِ  الفاً خِ  ناالاِّ  ةِ فَ وصِ 
ه رارِ بإق   سااَ اإلن   مُ اَ ل  ما يعَ  ألان ؛  1اٍ اعِ مبِ  مَ لن ى اهلل َعلي ِو وسَ لّ صَ  يبُّ النن  لَ عَ َكما فعَ ،  فشَ ك  تَ س  يُ فعَ 
 .هودِ الشُّ و بِ مُ اَ ل  ِمّا يعَ  ظُ لَ غ  أَ 

  
 ِب ر ث ب ي الطوِ ارِا  

 

قيت  ب ي الو ضوَ   [ ] 591] ألةث ب ي التـوور  [مسر
َُدوننَةِ 
ُنوا  : ) قَعو لُُو يف امل أَرأَي َ  ال ُوضوَء ؟ َأكاَا : ل ُ  الب ِن القاِسمِ قعُ :  قاَل َسح 

ِ أَو  َثالثاً ؟ قاَل  ماِلك  يُعَوقُِّ  ِفيِو واِحَدةً  َثَغ، وملَ  َيُكن  م2(ال : أِو اثع َنتَعني  ] اِلك   ، ِإاّل ما َأس 
تعَ وَ يعُ   [ز  17] /  اِا . اآلثاُر يف التعنو قي ِ   ِ فَ لَ قُِّ ، وَقد   اخ  : ) قَاَل أبو َعث ِد  اهلِل بُن احل 

َا َسََّلوُ  ثاغِ  3(إَّنن نوُا َعِن التعنو قيِ  فّجابَُو بِاإِلس  َسح 
وقَعو لُو. َعن  ماِلكٍ  4

 6[يف آِخِر ال َكاَلِم ] 5
تلَف ِ  و: " 6[ال َكاَلِم  اُر يف التعنو قي ِ اآلث 7َقد   اخ 

ُو ن  أك  يف التنوِقيِ  الذك َسَّل َ  عَ ] ع "  8

                                                                                                                      
 (.5323ص 3ا)، وصحي  مسلم ( 2122ص 1ا)صحي  الثخارك : انظر ن  احلديث يف  1
 .سقط  من ز 2
 .سقط  من ز 3
َاُم، وَ : قَاَل اب ن حجر 4 ثاُغ الوُضوءِ : قاَل ابُن عمراإلسثاُغ يف اللغة اإلمت   (5/289:فت  الثارك )اإلنع َقاُء : إس 
 . فقولو: ز  5
 . زيادة من ز 6
 .اختلف: يف م، ز   7
َ ال ُفعَقععَهاءِ :  انعظععر .  ) ُتديُد أوقعاِت الصنعالةِ : التوقيُ   8 للشعيخ  قاسعم  أنعيَس ال ُفعَقععَهاِء يف تع ريفعاِت األلفعا  املتداولعة بعَعني 
 (.  19، صفحة (هع978.ت)ونوك القُ 
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تَعَلَف : "فَعَقو لُو يف آِخِر الَكالِم  ع، 1[ُو ن  عَ  : ُهَو َجواُب أَونِل ال َكالِم َحي ُث َسََّلُو "  و َقِد اخ 
 "َهل  كاَا ماِلك   يُعَوقُِّ  ؟"

 

َ   ِ ا ط ر ِح ب يأ  م لرةث  ِأور ت ر [ ] 597] ر  ِ لِك، ِه ر يـ تِـِوضوـأ  ب أ  ؟ الِما  [ابث  ِأور ٍيـر
ننُو ُيضيُفُو ِإذا َغيعنَرت ُو اإِلضاَفُة َكُوقوِع الطنعاِم إ: ِإذا طُرَِح ال ِمل ُ  يف َماٍء َفقيلَ : قالَ 

اًل وَلو  َصبن َرُجل   تُرابًا َأو  طَ . ننُو لَي َس مبَن اَِلِة الطنعامِ إ: وقيلَ . فيو ماٍء َحَّت َأضاَفُو ملَ  يف  2ف 
  ّ َلو  تَعَغيعنَر ال ماُء ِمَن  4ُو يف حاٍل ما، وكذا ن  مِ ِمن ُو ِقياسًا على ال ِمل ِ  ألَننُو ِمنا يَعنع َفكُّ  3يُعتَعَوضن

َتقى بِِو يف ال ِثئ ِر وِمن  َحث ِل الّسانَِيةِ  َث ِل الذك ُيس  احل 
َنُع ِإذا كاَا ذِلَك َجديداً، فَِإان ذِلَك مَي   5

ِتع ماَل ال ماءِ   .اس 
 

ر بِة  ؟  [ ]149]  [ِه ر ِيجوز  الرو ضوَ  ب اأِلشر
رِبَِة ُكلِّها ال جَيوُز : قالَ  َدُه، فَِإان أَبا َحنيَفَة  6اَل ُوضوُء بِاأَلش  بِاتِّفاٍذ َما َخال الننثيَذ َوح 

عودٍ  كوَا َما ُرِوَك َعِن الننيبِّ َعلي ِو وَُي َتَمُل أا  ي. َحنيَفَة جُييُا الُوضوَء ِبِو حلَِديِث اب ِن َمس 
 »: وَكذِلَك َفسنرَُه ُمعاذ  وقالَ . 1َغِوكُّ أننُو ال وضوُء اللُّ «  ِمنا  َمّسِ  الّنارُ  8تَعَوضنُؤوا» : 7السنالمُ 

                                                                                                                      
 .«ز»زيادة من  1
 "(.طفل"لساا العرب، مادة ) الرخ  والناعُم من  ُكل شيء : الطِّف ُل بفت  الطاِء وتشديدها  2
 . يتوض: « ز»يف   3
 . وكذلك: « ز»يف   4
وتععرف أيضعاً . غعل أو غري عاالسانية يف اصطالح أهل املغرب واألندلس هي بئر  يستخرا ماقُه بعجلعة يعديُرها محعار أو ب 5

 (.424ص  54اللساا، ا)وقد تطلو السانية أيضاً على الناقة . بالناعورة
 . الَ  يكوا: ز   6
 . صّلى اهلل عليو وَسلنم: « ز»يف   7
 . واحلديث صحي  رواه الثخارك ومسلم وغري ا. توضنعّ:  «م»و « ز»يف  8
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َا أَمَ  »: وقالَ  َل ال َيِد وال َفِم ُوضوءاً، وإَّنن َر َعلي ِو ِإان أَق وامًا َسَِعوا وملَ  يَعُعوا، ُكّنا ُنَسّمي َغس 
 .3«َأا  يَعغ ِسلوا أَي ِديَعُهم  وأَف واَهُهم  ِمنا َمسنِ  الناُر  2السنالمُ 

 

م  ب ِما لِيرِس ب يأ  ِدل ي ث ِمسألةث ب ي [ ] 599]  [ الرح كر
 ب نُ  ليدِ لقاضي أبو الوَ اقيو ها الفَ ن  ُسِئَل عَ  قاضٍ  مِ ك  حِبُ  جيلٍ س  تَ  نِ من ضَ مُ  ن  مِ  ة  ّلَ س  مَ )

 دَ ق  عَ   ُ خ  سَ ونَ  ،هذا كَ ؤالَ سُ  5(اكَ نا اهلل وإيّ مِحَ رَ )   ُ ح  فن صَ تَ  4:(و صُّ ا َهَذا نَ ابَو مبِ فّج دٍ ش  رُ 
هذَ فَ أنع   جيل  س  ُهَو تَ ، و ولِّ َك كُ لى ذلِ عَ   ُ ف  قعَ و ووَ قَ و  فعَ  ةَ عَ الواقِ  جيلِ س  التن 

 ثيلِ لى سَ عَ  مُ احلاكِ  6
َُ ث  يعُ  ىنً ع  فيِو مَ  سَ ي  لَ فعَ  ،اعِ مج  إلفيِو وا  ِّ النن  مِ دَ عَ لِ  هادُ تِ االج   وُ ثيلُ فيما سَ  هادِ تِ واالج   رِ ظَ النن  و لِط

 ولَ ناوَ تَ يعَ  وال دٍّ رَ و بِ ثَ قن عَ تعَ يعَ  أا   امِ كّ واحلُ  ضاةِ القُ  نَ ه مِ دَ ع  بعَ  ن  مَ لِ   ُّ صِ ال يَ و  و،نُ يوهِ  ب  ثَ وال سَ 
خٍ س  فَ بِ 

  مَ اِ َقد  لَ  إذ   7
َ
ر  صِ يَ  ملَ  و  ،م  ُتِِ يازَ حِبِ  م   َُ  سَ ثُ احلُ  بَ جَ فّو   ي ِهم  َعلَ  كومَ ح  َذلَك امل

إىل  8

                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 .يُعتنخُذ  رد الطهارة كمن يتوضّ لنومو متالً  الوضوُء اللغوكُّ ُهعَو الوضوُء النِذك 1

2
 . صّلى اهلل عليو وسلنم: « ز»يف   
لَععي َس الوضعوء مععن الرعععاف والقعيء ومععس الععذكر : ععن معععاذ ب عن جثععل أننععُو قَعاَل » : َوقَعد   أورد الثيهقععي روايعة معععاذ وقععاَل   3

إا :  فقال  « تَعَوّضؤوا ِمنا َمسنِ  النارُ » : قال (ص)رسوَل اهلل    إان أناساً يقولوا إان : وما مس  النار بواجٍب، فقيل َلُو 
ععا أَمععَر رسععوُل اهلل  املععؤمنني أا يغسععلوا  (ص)قومععاً َِسُعععوا ومل  يَعُعععوا، كنععا ُنَسععمِّي غسععَل اليععد والفععم وضععوءا َولَععي َس  بواجععب، وإَّنن

 (.5/545كتاب الطهارة  ،سنن الثيهقي الكربى) «  أيديَهم وأفواَههم ِمنا مسنِ  النار، َولَي َس بواجب 
 . «ر»سقط  من  4
 . «ر»سقط  من  5
َر َقضاه وأم ضاه" أنفد: "« ز»يف  6 َمَلة، وأنع َفَذ األم  ُه 

   . بالّداِل امل
 . «م»وهو خمالف لسياذ الكالم، والّتصحيُ  من " و يفسخ: "« ز»يف  7
 .يصل: « ر»يف  8
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م  اُتِِ فو بِ ِهم  َِ ري ِ غَ 
َ  نِ عَ  ثَ يورَ فَ  م   َُ  كٍ ل  لَي َس مبِِ  إذ   1

باهلِل و  َلُو بِِو ِمن ُو، مَ كِ َلُو َما حُ  كومِ ح  امل
 .دٍ ش  ب ُن رُ اُُممنُد ؛ قَاَلُو 2(لوُ  ريكَ ال شَ )التعنو فيُو 
  

ب  ِمسألةث ب ي [ ] 211] ِتس   [ ِشِ اِدِا الش   ود   ِتارع يف  الم حر
  ُ فن صَ تَ يعَ  3(.ليماً س  تَ  مَ لن و وسَ وآلِ  لى ُُمَمندٍ ى اهلل عَ لّ صَ  حيم،الرن  نِ مح  اهلل الرن  مِ س  بِ )

 ) قيوُ الفَ 
ُ
ُ  نِ ي  دَ ق  العَ  - 5(وتِ عونَ ه مبَِ دَ و وأين تِ طاعَ بِ )ه اهلل ان عَ أَ  - 4(رُ شاوَ امل

ِ خَ سَ تَ ن  امل يف َهَذا  ني 
ه دَ دن سَ ) ظورٍ ن  ب ن مَ  مِ القاسِ  أ  6(لِّ األجَ )لقاضي ا قيوِ الفَ  رِ بّم   قوفِ الوُ  دُ ق  ا عَ  ُ دُ أحَ ؛ ؤالِ السُّ 
  7(ه اهللدَ دن سَ )

ُ
(ةٍ ااَ مِ عِ بَ وأر   عنيَ ث  وسَ  سٍ ََخ   ةَ نَ سَ )رى خ  مادى األُ ِبُ  خُ رن ؤَ امل

 دُ ق  اين عَ التّ و  ،8
ُ  عاءِ ِا  االس  

  العامِ  نَ مِ  بٍ جَ رَ بِ  خُ رن ؤَ امل
ُ
ما صو ِِ فُ  يعِ لى مجَ عَ  قوفِ الوُ بِ  ل  ضن فَ تعَ يَ ول   9خِ رن ؤَ امل

ُ  سِ ثُ احلُ  دارِ  ن  عَ  ةِ ثَ س  احلِ بِ  مِ القااِ  جااِ تِ لى اح  وعَ  10(امَ انيهِ عَ مَ وَ )
 نِ ي  دَ ق  العَ  لَ فَ أس   خِ سَ تَ ن  امل

 
َ
َ ا بعَ ومَ  نِ ي  كورَ ذ  امل   نين

ُ
ُ  جُّ تَ ح  فيِو امل

َثما  عاءِ ِا  االس   دِ ق  عَ  ُشهودِ  َشهاَدةِ  عيفِ ض  تَ  ن  مِ  بُ سِ تَ ح  امل َحس 
 جاجِ تِ ن اح  َعلي ِو مِ  فُ قِ تَ 

َ
ّجوراً يف َذلَك مَ  بِ الواجِ بِ  الً ضِّ فَ تعَ مُ  ب  جاوِ تُ ل  و  ،صوصِ ن  و امل

 .إا  شاَء اهللُ  11(قاً فن وَ مُ )

                                                                                                                      
 . «ر»ب من بفواُتم، والتصوي: « ز»يف  1
 . «ر»سقط  من  2
 . «ر»سقط  من  3
 .«ر»سقط  من  4
 .«ر»سقط  من  5
 .«ر»سقط  من  6
 .«ر»سقط  من  7
 .«ر»سقط  من  8
 .املذكور: « ر»يف  9

 .«ر»سقط  من  10
 .«ر»سقط  من  11
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 قيوِ الفَ  رِ بّم   فَ قَ وَ  1(ولى آلِ وعَ  لى ُُمَمندٍ ى اهلل عَ لّ صَ . حيمالرن  نِ مح  اهلل الرن  مِ س  بِ )
اهلل  أدامَ  ظورٍ ن  مَ  ب نِ  مِ ا أ  القاسِ ما ِ وأع  ) ةَ يَ ثيلِ بإش   2(ةِ ماعَ جلَ ي اقاضِ األجلِّ )لقاضي ا
(وفيقَ و  تعَ 

ِ إىل الغرابعَ  داءِ هَ الشُّ  نَ مِ  تابِ َهَذا الكِ  5و يفاَس َ  عَ قَ و  أَ  ن  مَ  4[فالا  وقَعَفُهَما هلل] ،3  6ني 
ِ الغرابعَ    ارِ الذك يف الدّ  يِّ قِ ر  الشن  سِ لِ ج  مَ ل  ا لِ  ُ  نِ ي  ذَ للن ا 6ني 

ُ
 ن  مِ  كِّ د  ي  بعَ الاُّ  دِ جِ س  لى مَ عَ  ةِ سَ ثن حَ امل

َ  ةِ مَ و  حِبَ  ةَ يَ ثيلِ إش   ةِ رَ حاضِ 
َذ كورِ  دِ جِ س  امل

َ بعَ  ا   ا حااِ دُ حَ أَ  ،امل ِلِس مَ ال   ني   ودارِ  ال َمذ كورِ ج 
 
َ
ُ  ارِ الدّ  نَ مِ  ةٍ فَ ر  غُ  اُ ااِ وَ حَ  وفيوِ  افِ رّ الصن  يِّ ماطِ ط  امل

َ بعَ ا  والتّاين حااِ  ها،فُ ق  سَ ُدِه تِ ووَ  ةِ سَ ثن حَ امل  ني 
 
َ
َ وبعَ  ال َمذ كورِ  سِ لِ ج  امل ِ سَ أ  احلُ  دارِ  ني  ِ الغرابعَ  دَ ق  عَ وتّمنُلوا . ااِ رّ السّ  ني  َ  ني 

َمَع  نِ ي  كورَ ذ  امل
ُ  اِ َِ يَت  قن الشّ 

ِ تعَ لَ صِ تن امل  قودِ عُ  8رُ ظاهُ وتَ  العيااُ  مُ  نُ دَ فَ ؛ وَذلَك ُكلّ  7ىَل إ رَ ظَ وا النن نُ عَ ا وأم  مَ ِبِِ  ني 
ِ الغرابعَ  أان  يااِ ن  الثعُ   نِ ي  ارَ لدّ لِ  وٌّ حَ  الَ  سِ ثُ احلُ  دارِ  قوذِ حُ  ن  مِ  9وٌّ حَ وَ  ال َمذ كورِ  سِ لِ ج  مَ ل  لِ  ني 
 
َ
ِ تعَ كورَ ذ  امل ِ الغرابعَ  نَ ا مِ مَ ِبِِ  لُ صِ تن ا يعَ فيمَ  - ني  َ  ني 

 واكّ شُ يَ  ك وملَ  ذلِ  قواقن ُتََ ، اك  اِ اش   الَ وَ  - نِ ي  كورَ ذ  امل
(ومَ لِ عَ ) ن  مَ  وِ ِبَذِلَك ُكلِّ  دَ هِ شَ  ،فيوِ 

 18/ ]  رِ األم  ُو بِ ن  عَ  فِ ش  والكَ  ثِ ح  والثَ  رِ ظَ النن بِ )و قَ قن وُتََ  10
 . ةٍ ااَ مِ عِ بَ وأر   عنيَ س  وتِ  سٍ ََخ   ةَ نَ سَ  ةِ رَ ادى اآلخِ يف مجُ  وِ تِ هادَ شَ بِ  كَ لى ذلِ عَ  عَ ا وقن مَ  ال َمذ كورِ [ز 

                                                                                                                      
 . «ر»سقط  من  1
 .«ر»سقط  من  2
 . «ر»سقط  من  3
 . «ر»، والتصويب من «ز»سقط  من  4
 .أسفل:  «ز»يف  5
مل  هتَععِد إىل معرفععة معععىن هععذِه التسععمية، والظععاهُر أهععا تطلععو يف  جععة أهععل األنععدلس علععى قسععٍم أو ركععٍن مععن أركععاا داٍر أو  6

 .مسجٍد أو غري ا من األبنيةِ 
 . «ر»إذ، والتصويب من : « ز»يف  7
 ".ااِهرُ "كَذا يف كل النسخ، ولعل األصوَب  8
 .حو: « ز»يف  9

 . «ر»سقط  من  10
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 مَ لن و وسَ وآلِ  النا ُُمَمندٍ و  نا ومَ دِ يِّ لى سَ ى اهلل عَ لّ صَ . حيمِ الرن  نِ مح  اهلل الرن  مِ س  بِ  
(ليماً س  تَ 

 فواَ رِ ع  يعَ  م  هُ أنعن  داءِ هَ الشُّ  نَ مِ  تابِ ى يف َهَذا الكِ مّ سَ تَ يعَ  ن  مَ  2[احلمُد هلل َيشَهدُ .]1
(يفن و  اجلَ ) طَ احلااِ 

رو َغري ِ لل   اليت كاَن    ارِ الدّ  نَ مِ  3 بِن َعم 
 امِ محَّ  بِ ر  قُ وبِ  ةَ يَ ثيلِ إش   ةِ رَ ض  حِبَ  4

لُ صِ ف  تعَ  ،وِ يِّ قِ ر  شَ وبِ موسى 
5  

َ
نَعُهما امل َ  ةُ جن حَ بَعيع 

  نَ َعلي ها مِ  لوكُ س  امل
َ
 - و اهللصانَ  - عِ اجلامِ  دِ جِ س  امل

َ  ُُمَمندٍ  دِ يَ بِ  ِهَي اآلاَ و  الوادك، إىل بابِ  7اياتنيال 6سوذِ بو  -
 ياعِ تِ االب  بِ  افِ رّ الصن  يِّ ماطِ ط  امل

(دِ يَ ) ن  مِ 
إىل  ذِ ر  الشن  نَ و مِ لى طولِ و عَ ُكلن   10(ال َمذ كورَ ) طَ اِ احلا فواَ رِ ع  يعَ ، و 9ِّن أخي أمح َدَ بَ  8

بِ ر  غَ لاَ 
 اِ وااِ احلَ بِ  لوكاً ا َِم  مهُ نع  مِ  يٍّ لِ ث  قعَ  سٍ لِ ج  مَ لِ  اً ر ه  و كاَا اَ أنن و  ،ال َمذ كورَةِ  ارِ الدّ  قوذِ حُ  ن  مِ  11

بُّ صَ ن  يعَ  نِ ي  ءَ مالِ  12ايانَ احلَ وَ 
  ارِ يف الدّ  14ِملك   يفُّ ُهَو اجلو ، و ا ُ دُ أحَ  13

ُ
 دِ جِ س  لى مَ عَ  ةِ سَ ثن حَ امل

  15(قاذِ يف الاُّ )رِيِ  الغَ 
َ
ََ ع  مَ  فواَ رِ ع  يعَ ، و 16بيدكالاّ  دِ جِ س  مبَِ  اآلاَ  روفِ ع  امل  ةٍ وإحاطَ  قنيٍ يَ  َفةَ ِر

                                                                                                                      
 .«ر»سقط  من  1
 .«ر»، والايادة من «ز»سقط  من  2
 . «ر»سقط  من  3
 .بِّن: « ز»يف  4
 . «ر»يفصل، والتصويب من : « ز»يف  5
 .سوذ: « ز»يف  6
 
 . «ر»الدقاقني، والتصويب من : « ز»يف  7
 . «ر»سقط  من  8
 .«ر»غري واضحة الرسم يف  9

 . «ر»سقط  من  10
 .املغرب: « ز»يف  11
 .ا يف كل النسخ، ومل نقف على معىن للفظ، فلعّلو لفظ أندلسي عاميهكذ 12
 . «ر»ملا بني منصب، والتصويب من : « ز»يف  13
 .منهما: « ز»يف  14
 . «ر»سقط  من  15
 .  «ر»الانربك، والتصويب من : « ز»يف  16
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وُهَو  وِ يِّ لِ ثَ قِ اليت بِ  ارِ الدّ  قوذِ حُ  ن  و مِ ُكلِّ  2(ال َمذ كورِ ) طِ احلااِ  يعَ مجَ  أان  1(ثاتٍ وثَ  وٍ قُّ وُتََ )
  دِ يَ بِ  اليت ِهَي اآلاَ  ،هايِّ فِ و  ِِبَ 

َ
 ارِ الدّ  نَ مِ  ءٍ ي  شَ لِ  كَ ل  مِ  فيِو والَ  3(َلوُ ) ون حَ  الَ  ال َمذ كورِ  يِّ ماطِ ط  امل

 
ُ
 الَ  عاماً  سنيَ ََخ   ن  مِ  دَ يَ أز   ذُ ن  مُ  ال َمذ كورَ  طَ احلااِ  فواَ رِ ع  االوا يعَ يَ  ملَ   كَ ذلِ كَ و  و،يِّ فِ و  ِِبَ  ةِ سَ ثن حَ امل
َ  دارِ لِ  ة  روزَ غ  فيِو مَ  ةَ ثَ شَ خَ 

لِثَعي ٍ  ُمغ َلوٍ  ال َمذ كورِ  دِ جِ س  امل
[َأان ] فواَ رِ ع  يعَ ، و 5هري ِ غَ لِ  والَ  4

 ةَ من األاِ  6
  ارَ نوا الدّ كَ سَ  الذينَ  –اهلل  مُ هُ مِحَ رَ  - نيَ احلِ الصّ  ةَ من األاِ 

ُ
ضوا إىل رن عَ تعَ يعَ  ملَ   اً ميدقَ  ال َمذ كورَةَ  ةَ دن امل

لى عَ  ال َمذ كورُ  طُ احلااِ و  ها،ري ِ و وال غَ ثِ شَ خَ  زِ ر  ال يف غَ و  ،ِمن وُ  ءٍ ي  شَ  7كِ لُّ يف متََ  ال َمذ كورِ  طِ احلااِ 
 م  هِ تِ نَ عايعَ ومُ )إلي ِو  م  هِ قوفِ َعلي ِو ووُ  م  هِ رِ رُّ كَ تَ و بِ َذلَك ُكلن  فواَ رِ ع  يعَ . م  هِ مِ ل  و يف عِ تِ حالَ  ن  مِ  8فَ صِ ما وُ 
 أان  م  هِ ري ِ وغَ  لِ د  العَ  لِ ه  أ ن  مِ  عواَ مَ س  االوا يَ يَ  وملَ  ، 10(هاري ِ وغَ  9ةِ ين فولِ يف الطّ  راراً َلُو مِ  م  هِ تِ نَ عايعَ ومُ )
  ارَ الدّ  أان 

ُ
َ  ُُمَمندٍ  دِ يَ اليت بِ  ارَ والدّ  ال َمذ كورَةَ  ةَ سَ ثن حَ امل

  دورِ  يعَ ومجَ  ال َمذ ُكورَةَ  يِّ ماطِ ط  امل
َ
 11َحلِّ امل

  اِ اار ا الدّ اليت فيهَ 
َ
رو  اً ها دور ُكلُّ   َكاَن     تااِ كورَ ذ  امل  للَغريِ  بِن َعم 

َ
 دٍ احِ و  13لكٍ امولِ  12ةكور ذ  امل

 عَ  ال َمذ كورَةَ  ارَ الدّ  سَ ثن الذك حَ  أان و  ،م  هِ فِ لَ سَ  ن  مِ 
َ
 ال َمذ كورِ  طِ احلااِ  دواَ  ال َمذ كورِ  دِ جِ س  لى امل

                                                                                                                      
 .«ر»سقط  من  1
 .«ر»سقط  من  2
 . «ر»سقط  من  3
 . «م»و « ر»ن لسثب تغلو، والتصويب م: « ز»يف  4
 .غريه: « ر»يف  5
 . «ر»، والتصويب من «ز»سقط  من  6
 .متليك: « ر»يف  7
 .وصف َ : « ر»يف  8

 (.ماّدة طفل: اللساا)الطُّفولِّية سنُّ الطُّفوَلة   9
 . «ر»سقط  من  10
 .العجل: « ز»يف  11
 .املذكورتني: « ر»و « ز»يف   12
 . «ر»ملك، والتصويب من : « ز»يف  13



  

 

- 231 - 

و لَ عَ جَ  ال َمذ كورَ  طَ احلااِ  ان وأ ،وُ ن  مِ  ءٍ ي  لى شَ عَ  سُ ثُ احلُ  عِ قَ يعَ  ملَ   ال َمذ ُكورَ  طَ احلااِ  ان وأ ،1اهَ لِ ثَ قِ بِ 
 
ُ
 كٍ مالِ َها لِ ُكلُّ   كاَن     2ها إذ  ن  مِ  ءٍ ي  لى شَ عَ  ثيسُ ح  التن  عِ قَ يعَ  ه اليت ملَ  دارِ  وذِ قحُ  ن  مِ  سُ ثِّ حَ امل
 ن  َذلَك مِ  عواَ مَ س  الوا يَ اَ يعَ  مل   ها،ن  مِ  وِ كِ ل  يف مِ  ما شاءَ  أَب قىو  ها ما شاءَ ن  مِ  سَ ثن حَ فَ  دٍ واحِ 
َِ شّوك وذَ  م  هِ يوخِ شُ  َ  نِ ي  ارَ الدّ  فُ رِ ع  يعَ  ن  ِمن  م  هِ ري ِ غَ و  لِ د  العَ  لِ ه  أ ن  مِ  مَ دن قَ تعَ  ن  ِمن  3منِو

ِ تعَ كورَ ذ  امل  ،ني 
 
َ
ِ تعَ كورَ ذ  امل  يااِ ن  الثعُ  هورِ اُ  قودَ عُ  رُ كِ ن  تعَ س  ال يَ  كَ لذلِ و  ،كيوِ َك وما ََي  َذلِ  ن  مِ  لُ قُ نع  ما يعَ  مُ لَ ع  ويعَ  ،ني 
  ارِ الدّ  ال َمذ ُكور َمَع حيطااِ  طِ يف احلااِ  ةِ مَ القااِ 

ُ
 وُ فَ رَ عَ  ن  مَ  وِ لِّ ِبَذِلَك كُ  دَ هِ شَ  ،ال َمذ كورَةِ  ةِ سَ ثن حَ امل

ََ ع  بِِو ومَ  ماً ل  عِ  وأحاطَ  ،وِ صِّ نَ  بَ سَ حَ ) (َلوُ  َفةً ِر
إلي ِو  قوفِ الوُ بِ  ال َمذ كورَ  طَ احلااِ  5وزُ وَي 4

 سٍ ََخ   ةَ نَ سَ  بٍ جَ ها يف رَ لَ ئِ سُ  إذ   تابِ هذا الكِ )و ِبَذِلَك يف تَ هادَ شَ  عَ قَ أو  و  ،6(َلوُ  عينيِ والتن )
(ةٍ ااَ مِ عِ بَ وأر   عنيَ س  وتِ 

7.   

  ليماً س  تَ  مَ لن و وسَ وآلِ  النا ُُمَمندٍ و  نا ومَ دِ يِّ لى سَ ى اهلل عَ لّ صَ . حيمِ الرن  نِ مح  اهلل الرن  مِ س  بِ 
ملَ  وَ  عاءِ ِا  االس   دِ ق  يف عَ  داءُ هَ بِِو الشُّ  دَ هِ ما شَ . ترياً كَ 

لى الَشَهاَدة عَ  ،م  ُتِِ هادَ شَ  ن  مِ  و  قن حَ تَ يعَ  8
  كِ املالِ  هادِ بإش   لِ األص  

ُ
 10دارِ  دواَ  َِ 9ال َمذ ُكور ه بالغرابِ ه دارَ رادِ لى إف  عَ  م  اهُ إيّ  سِ ثِّ حَ امل

ُ  م  هُ دَ هَ أش   11كااَ   إا  و  س،ثُ احلُ 
 سُ ثن ها ُتَُ ُكلُّ   ثاسُ ح  األَ  ذِ إ ،َذلكَ  ا  جيَُ  ملَ   سِ ثُ احلُ  دَ ع  بعَ  سُ ثِّ حَ امل

                                                                                                                      
 .بقثلية: « ر»يف  1
 . «ر»إذا كان ، والتصويب من : « ز»يف  2
 .أسناهم« ر»و«  ز»يف  3
 . «ر»سقط  من  4

5
 .جيوز: « ز»يف   
 . «ر»سقط  من  6
 .يف كذا: ، وعونض  بعثارة«ر»سقط  من  7
 .مل: « ز»يف  8
 .املذكورة: « ر»يف  9

 . «ر»داره، والتصويب من : « ز»يف  10
 .ااوإا لو ك: « ر»يف  11
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ه رادَ إف   فإان  ،رِ لألج   ماماً ت  تِ اس   ثيسِ ح  تن ال لَ ث  قعَ  2(َ ا ةِ تَ ابِ ها التّ قِ رافِ ومَ )ها عِ نافِ ومَ  1(َهاُكلِّ )ها قوقِ حِبُ 
ا هُ سَ ثن ما حَ دَ ع  بعَ  ثيسِ ح  التن  قوذِ حُ  ن  مِ  ءٍ ي  شَ ه بِ ه دارَ رادَ إف     إا  و  و،جاعَ ِا  اس   ريدُ ِمن ُو يُ  م  دَ نَ  وَ ها فإَّنن
م  لَ ع  تعُ  ملَ   ثيسِ ح  التن  لَ ث  ِبَذِلَك قعَ  ةُ هادَ الشن   ِ كانَ 

 اِونات  تِ اس   نِ عَ     فَ رَ صَ ان   و َقدِ تُ ين نِ  كاَن     إا   توُ ين نِ  3
 ثيسِ ح  التن  دِ ق  يف عَ  الّ َك إَذلِ  هُ ناقُ ت  تِ اس    ُّ صِ َفال يَ  ،ثيسِ ح  التن  مَ و  يعَ  ال َمذ كورَ  الغرابَ  اِونات  تِ اس  
  5(الغرابِ  لَ و أص  اِ نات  تِ اس   ةِ هادَ شَ بِ  الشُّهودُ ) 4غي إاّل أا  َيكواَ ثَ ن  َفال يعَ ؛ و سِ ف  نعَ 

َ
لى عَ  هودَ ش  امل

 دِ ق  يف عَ  كَ ذلِ لَي َس كَ و  و،سِ ف  نعَ  ثيسِ ح  التن  دِ ق  عَ  إاّل ُشُهودَ  اشيالفَ  ماعِ السن بِ  م  ُتِِ هادَ لى شَ عَ 
   هودِ شُ  ري ِ غَ  َشهاَدةِ  دوا َعلىهِ َقد  شَ ) عاءِ ِا  االس   دِ ق  عَ  كاَا ُشهودُ   إا  ، و بِوِ  ومِ قامل عاءِ ِا  االس  
 دِ ق  عَ  ُشُهودَ  فإان  ضاً أي  و  ،ةً لَ عامِ  َشَهاَدةً   سَ ي  لَ و فعَ سِ ف  نعَ  ثيسِ ح  التن  لِ أص   دِ ق  عَ   [ز  19/ ] 
(عاءِ ِا  االس  

 م  هُ نعن إ م   ِِ و  قعَ  ن  مِ  مَ دن قَ ما تعَ دَ ع  بعَ  ال َمذ كورِ  الغرابِ  ةِ فَ رِ ع  مبَِ  دواهِ ما شَ دَ ع  بعَ  ال َمذ كورِ  6
ا شَ  م  هُ نعّ ّك  ياناواحلَ  اِاِ وااحل ليكِ م  تَ عرفوا ِبذِلَك بِ  َ   ِ عَ فَ تعَ ار   َقدِ و  ةً خاصن  ليلِ الدن دوا بِ هِ إَّنن

 ،ةُ فَ رِ ع  امل
ءٍ شَ  كِ ليم  تَ بِ  ثاسُ األح   7ازال ُتُ و    مِ دَ عَ ها لِ قوقِ حُ  ن  مِ  ي 

ُ
هاضِ اَِ ع  مُ  ن  عَ  أبِ ها والدن ن  عَ  مِ لّ كَ تَ امل

8، 
هاضِ اَِ ع  مُ 

َ  9ودَ هالشُّ  ان إمُثن  ،8
(نيِ َيقال) ةِ فَ رِ ع  إىل مَ  ليلِ الدن  ةِ فَ رِ ع  مَ  ن  عوا عَ جَ رَ  كورينَ ذ  امل

 ثاتِ التن و  10
 عَ  ةً رن دوا مَ هِ شَ  م  هُ ألنعن  م  ُتِِ هادَ شَ  ن  مِ  راب  طِ و اض  ُكلُّ   كَ ذلِ و  ،ةِ واإلحاطَ  ثاتِ التن و 

َ
 ةِ فَ رِ ع  لى امل

 قنيِ اليَ  َشَهاَدةُ  افّمّ ؛  ماعِ لى السن عَ  ةً رن ومَ  ،ةِ واإلحاطَ  قنيِ واليَ  عِ ط  لى القَ عَ  ةً رن ومَ  ،ليكِ م  التن بِ 

                                                                                                                      
 . «ر»سقط  من  1
 . «ر»سقط  من  2
 .يعلم: « ز»يف  3
 .فينثغي أا يكوا: « ر»يف  4
 . «ر»سقط  من  5
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 حَ ل  يعَ  ملَ   م  هُ ألنعن  ةٍ حيحَ صَ  رُ يع  غَ فعَ 
ُ
ُ  أان  عَ َسُِ  إذ   روهُ عاصَ  وال سَ ثِّ حَ قوا امل

 ةِ واليَ  امِ كاَا يف أيّ   سَ ثِّ حَ امل
  مِ كَ احلَ 

ُ
رصِ ن  تعَ س  امل

(وهَ ج  اهلل وَ  2ضنرَ نَ )باهلِل  َِ 1
 و،سِ ف  نعَ  سِ ثُ احلُ  لِ َعلى أص   ال الشُّهودُ و  ،3

 ن  مِ   ُّ صِ ما يَ  ثيسِ ح  التن  مَ و  يعَ  م  اهُ إيّ  هِ هادِ بإش   َشَهاَدة احملثسِ  لِ أص   ن  م مِ هُ دَ ن  قوا عِ قن حَ تَ فعَ 
 عَ  م  ُتِِ هادَ يف شَ و  ،م  ُتِِ هادَ لى شَ عَ  م  ُتِِ هادَ شَ 

َ
 ؛   ق  ونعَ  ف  ضع   ليلِ الدن بِ  ةِ فَ رِ ع  لى امل

 لِ أص   لِ الاِ دَ  ن  مِ  سِ ثُ حُ ل  لِ   َ ثَ َمَع َما ثعَ  ةِ لن باألدِ  اسِ ثَ لى األح  عَ  قوذ  حُ  4زُ اُتُ  الَ  إذ  
 ُشهودُ  لن ِمّا دَ  سِ ثُ حُ ل  لِ  الغرابَ  لى أان عَ  ليلِ وى يف الدن أق   وَ ا هُ مَ  هِ رِ إىل آخِ  الغرابِ  يااِ ن  بعُ 
ث ِد اهلِل ُُممنُد ب ُن أبو عَ  5(القاضي قيوُ الفَ )فّجاَب ؟  إا  شاَء اهلُل تَعاىل ال َمذ ُكورِ  اءِ عَ ِا  س  االِ 

 نِ ي  دَ ق  لعَ لى اَعلي ِو وعَ   ُ ف  قعَ وَ و  6(اكَ نا اهلل وإيّ دَ شَ ر  أَ ) كَ ؤالَ سُ   ُ ل  من َّ تَ : احلااِّ  أمحَد ب نِ 
 
ُ
ِ خَ سَ تَ ن  امل ه دَ ن  دوا عِ هِ َقد  شَ  7(و اهللقَ فعن وَ )ي القاضِ  مُ هُ هَ جن وَ  الذينَ  إذا كاَا الشُّهودُ و  ،وُ لَ فَ أس   ني 
ِ  بّان    الغرابني 

ُ
ُ  ارِ الدّ  قوذِ حُ  ن  مِ  وٌّ فيها حَ  عَ نازَ تَ امل

 8رِ ظاهِ وبِ  ،ي ِو  العيااُ َعلَ  م   نُ ا دَ مبِ  ةِ سَ ثن حَ امل
ُ  ارِ الدّ  ةِ فَ ر  غُ  ااِ واحَ  خولِ دُ  ن  أي ضاً مِ  نوهُ ا عايَ ومبِ  ،يااِ ن  الثعُ  قودِ عُ 

 رِ فها إىل آخِ ق  سَ  دةِ تِ ووَ  ةِ سَ ثن حَ امل
ُ  ارِ الدّ  قوذِ حُ  ةِ لَ مُج   ن  مِ  ااِ ضي أا  َيكوَا الغرابَ تَ ق  يعَ  كَ ذلِ فَ  ،لُ ص  و الفَ نَ من ضَ ما تَ 

َثما  ةِ سَ ثن حَ امل َحس 
ُ  عَ فَ د  يَ  َذلَك إاّل أا   ن  دوا بِِو مِ هِ شَ 

َِ هادَ يف شَ  عَ فَ دَ  فإا   ،م  ُتِِ هادَ يف َذلَك يف شَ  عُ ناِز امل ا مبِ  ِهم  ِت
 ن  نا مِ ي  وَ َقد   رَ و  ،ر  ااهِ  ء  ي  وشَ  ر  حاضِ  ر  و أم  ألنن  داً أبَ  م  هُ رَ يع  القاضي غَ  ثَ عَ ها بعَ طُ قِ س  ِِبا ويُ  لُّ ُيُِ 

                                                                                                                      
 .«ر»املنتصر، والتصويب من : « ز»يف  1
 . والتصويب يقتضيو السياذ نصره،: « ز»يف  2
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رااَ  ديثِ حَ  َِ  ِعم  (عوافَ تعَ ار  فَ ) 1ُخ ٍّ موا يف صَ تَ اخ   ماً و  قعَ  أان  يِّ فِ نَ احلَ  ةَ ثَ حارِ  ب ِن
ى لّ صَ  يبِّ إىل النن  2

ه فّجازَ  طُ م  القَ  مُ ليهِ يَ  ذينَ لن لِ  ةُ فَ يع  ذَ ضى بِِو حُ قَ فعَ  ةَ فَ يع  ذَ حُ  م  هُ عَ مَ  ثَ عَ ثعَ فعَ  مَ لن ي ِو وسَ ى اهلل َعلَ لّ صَ 
 ن  مِ  دُ ق  والعَ  دُّ كاَا الشن   ذينَ لن ضى ِبِو لِ قَ  ةَ فَ يع  ذَ حُ أان  أرادَ . 3مَ لن ى اهلل َعلي ِو  وسَ لّ صَ  يبُّ النن 
َ بعَ  ارٍ ديف جِ  الاِ جُ الرن  فَ لَ تعَ َرمِحَُو اللنُو إذا اخ   مِ القاسِ  ن اب نِ عَ  كَ وِ َقد  رُ و  ،م  هِ تِ يَ ناحِ  ما  هِ ي  دارَ  ني 
نَعُهما يُ  وَ هُ و إلي ِهما فعَ يانَ ن  بعُ  دَ قَ كاَا َقد  عَ   فإا   و،عيدن يَ  دٍ واحِ  ُكلُّ   كااَ   إا  و  ما،اهِِ مي  أَ  دَ ع  بعَ  ريدُ بَعيع 
و لُ تع  ومِ  ،؛ قَاَلُو أبو ُُمَمندٍ دُ ق  إلي ِو العَ  ن  مَ لِ  وَ هُ فعَ  رِ اآلخَ  نَ مِ  عاً طِ قَ نع  ا ومُ ِ  دِ إىل أحَ  اً قودع  مَ 
 ا،ِ  دِ ِفيِو ألحَ  دَ ق  عَ  والَ  بٍ شَ خَ  لُ ا َعلي ِو مِح  ِ  دِ إاّل أا  َيكوَا ألحَ  :ونِ اب   ُتبِ يف كُ  نواَ ح  سُ لِ 

لُ  فيوِ  تلفَ فَعَقد  اخ   (ُُمَمندُ ) قَالَ  و،قَعو 
 د  ق  ِمنُهما إلي ِو عَ  دٍ واحِ  لِّ كُ إذا كاَا لِ : مِ كَ احلَ  دِ ث  عَ  ب نُ  4

نَعُهما وَ هُ فعَ   إا  و  َلُو، وَ هُ ة فعَ دَ ة واحِ ثَ شَ وَلو  خَ  بٍ شَ خَ  لُ ا مِح  ِ  دِ وألحَ  د  ق  فيِو عَ   ن  كُ يَ  ملَ   إا  ، و بَعيع 
(فيوِ ) ن  كُ يَ  ملَ  

 وَ هُ فعَ  ةٍ ذَ نافِ  رَ يع  غَ  7(ريدُ يُ ) 6وىً ا كُ ِ  دِ أحَ  ةِ هَ جِ  ن  مِ  وفيوِ  بٍ شَ خَ  لُ مِح   والَ  د  ق  عَ  5
نَعُهما، وَ هُ َك فعَ ذلِ  ن  مِ  ء  ي  شَ  ن  كُ يَ  ملَ   إا  و . ىوَ الكُ  بِّ رَ لِ  وَ هُ فعَ  ا ِ  دِ ألحَ  هُ دُ ق  كاَا عَ   فإا   بَعيع 

و ثَ شَ خَ  رُ اآلخَ  دُّ رُ ويعَ  ،مَ دَ هَ انع   إاِ  هُ ناقُ بِ  وِ ي  لَ وعَ  ،دِ ق  العَ  بِ صاحِ لِ  وَ هُ فعَ  بٍ شَ خَ  لُ َعلي ِو مِح   رِ ولآلخَ 
 ،دِ ق  العَ  بِ صاحِ لِ  وَ هُ ا فعَ ِ  دِ ألحَ  د  ق  اله عَ ا ويف أع  ِ  دِ ألحَ  د  ق  عَ  ولسف  أيف  ن  كُ يَ  ملَ   فإا   ،8فيوِ 

                                                                                                                      
 .حضر: « ز»يف  1
 . «ر»سقط  من  2
ععطُ الو  ، (1/17:) ، سعععنن اليهقععي الكععربى(2/781:) ، سععنن ابععن ماجععة(4/229: )سععنن الععّدارقطِّن 3 َشععدٌّ كشعععّد : َقم 
 يّب يف االّصعع

َ
ععِد ويف غععري املهععد ِإذا ُضععمن أَعضععاقه ِإىل جسععده مث لُععفن عليععو الِقمععاطُ مل طععاً : يُقععاُل . ه  َقَمطععو يَعق ُمطععو ويَعق ِمطُععو َقم 

 (.381ص  7ا ) " قمط"، مادة لساا العرب). وَقمنطو شدن يديو ورجليو، واسم ذلك احلثل الِقماطُ 
 . «ر»سقط  من  4
 . «ر»سقط  من  5
 .مجع َكّوة ، وهو ثقب  يف احلااط نافذ أو غري نافذ 6
 . «ر»سقط  من  7
 .خشب ربو: « ر»يف  8
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ُصرحُ  وِ ي  لَ وعَ  د  ق  ِمنُهما عَ  دٍ واحِ لِ  ن  كُ يَ  ملَ   وإا  
 ،بُ صَ َلُو القَ  ن  مَ لِ  وَ هُ ا فعَ ِ  دِ ألحَ  بٍ صَ قَ  َُ 1

ُف َسواء  و ب والصّ صَ والقَ 
و إىل ضُ ع  بعَ  طاً و بر  مَ  بُ صَ إذا كاَا القَ  بٍ شَ خَ  ن  مِ     ي  بعَ  كَ ذلِ وكَ . 2

 ن  ناه مِ د  رَ وفيما أو   ياا  ُو بَ ن  عَ   َ ّل  فيما سَ  -اهلل  مُ هُ مِحَ رَ  -نا أص حابِ  يلِ أقاوِ  ن  فَعَهذا مِ ، ضٍ ع  بعَ 
 دُ ق  أّما العَ و  ه،دَ ن  عِ  قوفَ والوُ  إلي وِ  ليمَ س  التن  بُ يوجِ  هاا  ر  وبعُ  ة  جن حُ  مَ لن ى اهلل َعلي ِو وسَ لّ صَ  وِ مِ كَ حِ 

 ةُ هادَ شَ فَ  و،نَ من ضَ ما تَ  رِ إىل آخِ  ،ىر خ  األُ  رِ ّدالل طِ اِ احلا كِ ل  مِ  ةِ فَ رِ ع  مبَِ  ةَ هادَ الشن  نَ من ضَ الذك تَ 
 بِ وجِ يا مبِ ت  فُ ل  ا وال لِ ِبِ  ثارَ تِ االع   رَ أَ  م  لَ فعَ ، مالِ الكَ  نِ عَ   ِ ق  والنعن  لِ التِ االخ   ةُ نَ يعِّ بعَ  هُشهودِ 
 . ُُممنُد ب ُن احلااِّ ، قَاَلُو واهُ سِ  بن ال رَ  ،فيوَ و  والتعن  ةَ مَ ص  العِ  وُ ّلُ اهلل أس  و  ،هاً ج  ضاها وَ تَ ق  مُ 

 

ِباس  [ ] 225] تِـِرم  بأ  األحر تِـِرم  بِما ت حر ِد بي ِحبرسز أنّأ  ي حر أِلةث ب يِمنر ِش    ِمسر
 [مِن أنوأ  رِآن  يـ ِباع  ِويـ ِتِملوك  

ِا عاٍء [  ز  72/ ] إذا َشِهَد الشُُّهوُد  : َعث ِد اهلل  قاَل القاضي أبُو ِد اس  يف َعق 
نَُو ُمن ُذ ُمّدِة َكَذا يُعَثاُع ويُعَتمَ  ثاِس وُهم  يَعَرو  َع رَِفِة أننُو ُُم تَعَرم  حِبُر َمِة اأَلح 

لنُك، فإا   حِبَث ٍس وَشِهدوا بِامل
ِل اجَلَهاَلِة بِالشنهاَدِة  َتت ِثتوا يف َشهاَدُِتِم  ُمن ُذ َكانُوا ِمن  َأه  َفِهَي عاِمَلة ، ألنعنُهم وإا  َكانُوا ملَ  َيس 

رَأَو ا ذِلك
ِل ال ِمن  باِب  3 ِل  4(َقص دِ )فَإان َذِلَك ِمن  باِب اجَله  الَكِذِب، وإا  َكانُوا ِمن  أه 

َتت ِثتوا َذلَك يف َشهاَدُِتِم   َع رَِفِة بِالشنهاَدِة وملَ  َيس 
َفَشهاَدتُعُهم  باِطلة  ألان َذلَك ِمن  باِب امل

الَقص دِ 
َّلِة األوىَل فيَمن  . لِل َكِذِب واألّوُل لَي َس َكذِلكَ  5 َس 

ِتالَف يَدُخُل يف امل َر أان االخ  َغيع 
رَأى الّشيَء يُثاُع مُثن َيشهُد ِفيِو، َوهِذِه تُثطُل َشهاَدُتم من أجِل الَكذِب الِذك َقَصُدوه 

                                                                                                                      
 .حضر: « ر»يف  1

2
 .«ر»زيادة من " سواء"وكلمة . الصلوب« ز»يف   
 . «ر»سقط  من  3
 . «ز»سقط  من  4
 . «م»والتصويب من . الفصل: « ز»يف  5
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يف مُجادى اآلخرَِة من  َسنِة ََخٍس وَخِسمااٍة، َفَجَرى ِفيَها  1]  [ٍذ، ونَاَل   يف َحثِس باتّفا
َشهاَدتو فيما يَعن َثِغي أا   2[أدنى]َهَذا الكالُم، واذ ُكر  فُتيا اب ِن أ  زيٍد أهَل َطرابُلَس فيَمن  

ِل املع رِف رِقَِتِو بنَي أه  ِِهم  يشهَد ِفيِو َعَلى الِعل ِم وتَعف   .ِة بالّشهادِة َوَغري 
 

ٍِريمز [ ] 222]  [ح كم  الاوام ن  عنر 
 3(َلُو ذهثاً )إذا ادنعى رجل  َعَلى رجٍل أننُو َضِمَن َلُو عن َغرٍي : قَاَل َرِضَي اهلُل َعنوُ 

ها َدعوى، فإا  وأنَكَر املدنَعى َعلي ِو الضنماَا فاليمنُي َعلي ِو للُمّدعي أننعُو َما َضمَن َذلَك َلُو أل
َلو َما َحَلَف َعلي ِو مَن الّضماِا، وَكّيّن  َنَكَل َعنها املدنَعى َعلي ِو، َحَلَف املدنِعي واستو َجَب قَعثع 
أذ ُكُر يف َحاشيٍة أننُو اَل يتعّلُو َعلي ِو َبل  بِِو اليمنُي إالن بعَد إقامِة املّدعي الثَعيعَِّنَة َعلى أصِل 

، والَ أع رفُ   .احلاشيَة أيَن ِهيَ  احلوِّ
 

ِلى [ ] 223]  [مسألةث ب ي الّامان  عن  المور
، قيلَ : قَالَ  ِتالف  إنُّو يَلَاُمو الّضماُا وقيَل : َمن  َضِمَن َعن  َمو ىل َعلي ِو َمااًل ففيِو اخ 
 .الَ يَعل َاُمو
  

ِِحد  ِأبـر [ ] 224] ِبة  اأِلب  أل   [ِنائ أ  مسألةث ب ي اعرت ِراض  الرِورِقِة  ِعلى ه 
كاَا أ  َقد  َوهَثِّن وأخي مجيَع ُدورِه ورباِعو : أخرَبين القاضي أبُو َمرواَا قَالَ : قَاَل 

وُكتِثو من الفقِو والّطبِّ واألدِب والطَُّرِف، وأو َصى َمَع َذلَك بوصيٍة أو بتُلِتو، وَكاَا َهَذا يف 

                                                                                                                      
 . «م»غري واضحة الرسم يف ، والعثارة «ز»بياض يف  1
 .أب ، والكلمة غري واضحة الرسم يف باقي النسخ: « ز»يف  2
 . «ت»سقط  من  3
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تِو سااُر الورثِة ألجِل ِصّحِتو، مُثن إننعُو َقرَأ يف الكتِب َحَتن ماَت،  فاعاَض يف ا ِثِة بع َد مو 
قراَءتِو يف الكتِب، َوأَرادوا اإلب طاَل ِبميِع ا ثِة، فكتَب ِفيَها إىَل الّشيخنِي أ  َعث ِد اللنو ُُمَمنِد 

ِد ب ِن ِعيسى ب ِن الَقطّاِا فّفع َتيا وعن دك خُ  طوطُها أان ب ِن َعّتاٍب وأ  ُعَمَر أمح ََد ب ِن ُُمَمن
الكُتَب ِإذا َكاَن   يل ثُعُلَث مجَيِع املو هوِب ِمَن الّدوِر وغري ِ َذلَك فَّقّل، فا ِثِة جااِاة  وال 
َُدوننَة 
َُدوننَِة الواقعِة يف آخِر كتاِب الّرهوِا مَن امل

يوِهُنها قراَءتُو يف الكتِب قياًسا َعلى مسّلة امل
 . ها فيووِهَي ِفيِو بّينة  ملن َتدبعنرَ 

 

 [مسألةث ب ي س قوط  برض  الحج  على أه   األنِدلس  [ ] 221]
ِسرُت إىَل احلجِّ فَعَلقيُ  : َحدنثِّن أ  قَالَ : وأخرَبين القاضي أبُو َمرواا قَالَ : قَالَ 

قيُو، وأنَ  أي ضاً يَافَ : أبا َبكِر ب َن َعثِد الرنمحِن َوأَبَا ِعمراَا الَفاِسّي َفِقيَهي ال َقريََواِا فَعَقااَل يل
: تّيت إىَل احلجِّ وأنَ  تَعلُم أّا َفرَض احلجِّ ساقط  َعن األَن َدُلِس ِمن َكذا وَكذا، فُقلُ   ُما

رََة وأر بَِعمااٍَة، وقاَل أي ضا: الغاِلُب َعلى الطنريِو الّسالمُة، قَالَ  َع َعش  : وَكاَا حجُّ أ  َسَنَة ِتس 
 .ن  َعثِد احلوِّ أننُو يَقولُو أيضاً ويُذ َكُر أننُو ذُِكَر عَ 

  
 [مسألةث ب ي ِمال  الِعبرد   ِ ا ب يِن [ ] 221]

كاَا َحّج َمَع : وَحّدَثِّن القاضي أبُو َمرواَا عِن الرُّعيِّّن َشي خ  من  أهِل مالَقةَ : قَالَ 
ُ  احلّماَم َفدَخَل َعَلين وَعليِو َلقيُ  أبَا ُُمَمنٍد َعث َد الَوّهاِب مبِص َر ودخل  : أ  وبَقَي بَعَده، قالَ 

َار  وَعَلين ِمنديُل ُصوٍف فَقاَل يل ِجسمي ضعيف  ال ََيتِمُل املنديَل، وَكاَا عندك اُف ر  : ِمئع 
1 

فَعّواح  َكاَا يف َقَدحٍ 
أو  ُدر اٍ  2

ساقَعت و إيلن جارية  كنُ  اشَايع ُتها ِبِو، فَناَول ُتُو إيّاُه ِلطيِب رااَحِتو  1
                                                                                                                      

عر اإِلنسععاا، يوضعع يف الدخنععة، واجلمعع أَا فععار  وأَاَععاِفريُ  1 تَعلَععف  معن َأصععلو علعى شععكل اُف  عَوُد ُمق  عُر َضععر ب  معن الِعط ععِر َأس   الظُّف 
 (.لساا العرب، مادة افر)
 (.259ص5اللساا، مادة قدح ؛ خمتار الصحاح، ا) مَن اآلنَيِة، كالذك ُيش رُب فيو : ُح الَقدَ  2
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يَتو، فَقاَل يل لِيغ    َ ِمن  أين  َلَك َهَذا ؟ فَّع َلمُتو، فَردنُه َعَلين وَأََب أا  َيستعِمَلُو : ِسَل ِبِو حِل
َمن بَاَع َعثًدا وَلُو َمال  َفَمالُُو لِل َثاِاِع إالن َأا  َيشَاِطَُو » :  (ص)قَاَل َرُسوُل اهلِل : وقالَ 
 .2«املث تاعُ 

  
 [ بوِس ح وِتأ  بي دارز مسألةث ب يمنر ح[ ] 227]

قَاَل إذا َحثنَس َرجل  
، وإا  َكاَن   اَل  3 حصنَتو من داٍر فإا  َكاَن  تَنقسُم ُقسَم  

َقِسُم، َففي يُع الرنب ِع ويُعث َتاَع ِمن  ََثَِن َنِصيِب : الَواِضَحِة َعِن اب ِن املاجُشواِ  4تَعنع  َِ َأا  يُعَثاَع جَم
ُُثِس  ، ونَاَل   يف أياِم ُُمَمنِد ب ِن َعليٍّ الَقاِضي يف فُعر ٍا ُحثَِّس ِمن ُو ُجاء  5(ًساِمن  َشريِكِو َحث  )احل 

َِ احَلُثِس وَقضى ِبَذِلَك ُُمَمنُد ب ُن  يٍس فَّفع ََت الُفَقَهاُء بإع مالِِو َوِإنع َفاِذ َِ َعَلى َولِد اب ِن خَم
، وَكاَا رأُك اب ِن الطنالنِع يف الواضحةِ  عليٍّ
 .يعمل  بوفَلم   6

َث [ ] 228]  [مسألةث ب ي ح ب سز الشّكر  واألنِ ى بيأ  سوا
، الذنكُر واألنع َتى فثِو سواء  ]  ، تُعُويفَِّ أحُدُهم 7[وسئَل عن  قوٍم ُحثَِّس عليهم  ُحُثس 

وقُ  الّصي فينةِ  9، وقد كااَ 8الّسؤالِ [ ز  75/ ] يف حنِي تاريِخ َهَذا 
هل يَرِجُع حظُّو من :  1

                                                                                                                                                                                                                                                                                                
ِخُر فيو املرأَُة طيثها وأَداَُتا، وهو احلِف ُ  أَيضاً : والدُّر ُا، بالضم 1 هكعذا يعروى بكسعر : قال ابعن األَثعري... ُسَفي ط  صغري َتدن

 (.219ص2ا« درا»لساا العرب، مادة ) يو املرأَُة ِخفن متاعها وطيثها وهو كالسنَفِط الصغري تضع ف. الدال فت  الراء
 (.611ص 2ا)احلديث أورده ماك يف املوطإ،  2
 .رجال: « م»يف  3
 .فهي يف:  « ت»يف  4
 . «ت»سقط  من  5
 . مبا يف الواضحة: « ز»يف  6
 .واألنتى ِفيِو سواء  يف قوٍم َعلي ِهم  ُحثس  َفَحث ُس الذنكِر : « ز»يف و . «ت»زيادة من  7
 ". بل السؤال: "، واستدرك خطَُّه فكتب " تاريخ َهَذا احلثس: "أثثَ  الناسُخ خطًّ : « ز»يف  8
 .حااَ : « ز»يف  9
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َ من احلُ  رَُكو يف احلُثِس أو  تَعنين بَعنيِّ  . 3ِفيِو بوجوِب الَفاادةِ  2[َحقُّوُ ]ثِس ال َمذ ُكوِر َعَلى َمن َيش 
إذا كاَا األمُر َعلى َما وصفَ  فحظُّ املتو ن يف الّارِع : لَنا وجَو احُلكِم يف َذلَك ؟ فّجاَب 

 . ُثِس، وباهلِل التعنو فيوُ واجب  يوَرُث َعنُو وال ير جُع َعلى َمن َمَعُو يف احلُ 

ناسيُّ الّشي ُخ اإلماُم بقر يِة : قَاَل َرِضَي اهلُل َعنُو ) أخثَعَرين َسعدوُا ب ُن َفض لوَا املِك 
َحَججُ  سنَة ََخٍس وَخسنَي وأربِعمااٍة فرأيُ  بِثَعر َقَة ِمن بالِد إفريقيَة قرباً : األز ديِن قَاَل 

 .4"(يوَم بدرٍ  (ص)ب ِن ثابٍ  األنصاركِّ َصاِحِب  لواِء رسوِل اهلل  َهَذا َقرُب ُزَوي ِفعِ : "وَعليو 
 

 [مسألةث ب ي المسرجون  بي الّدم  والّط ق  [ ] 229]
َجُن أبًدا َحَّت : قَالَ  َسجوُا يف الّدِم إذا َردن الُوالُة َعلي ِو اليمنَي فََّب أا  ََي ِلَف، ُيس 

امل
رأَتَُو فَوَجَث   َعلي ِو الَيمنُي فَّب أا  ََيلَف ََي ِلَف، خِبِالِف َمن  قاَم َعل ي ِو َشاِهد  أننُو طَلنَو ام 

َجُن، فإا  طاَل الّسجُن َسنًة مُثن يُِديُن ويُطَلُِّو ِمن وُ   .وُيس 
  

 [ نر كاِنتر بيرِن الّرج ليرن  عِداواث بِ  تجوز  شِ ادا  أِحد هِما على اآلِخر  [ ] 252]
َهاَدُة الّرجِل َعَلى َمن  ال جتوُز شَ : قَالَ 

نيا وُحطاِمها،  5 َنُو َعداوة  يف َحرِث الدُّ َنُو وبيع  بَعيع 
 .وكذِلك ال جتوُز َشَهاَدُة الشُُّهوِد َعلي ِو كاب ِنو وَزوَجِتو وما أشَثَو ذِلك

  
ررل  على الِود يِعة  [ ] 255]  [مسألةث ب ي و جوب  الح 
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تَّجرَه َرُجل   َرجل  بَعنناء  اس 
ِفو، فَعَقاَل لصاِحِب َحانُوٍت لِ  1 أَمِسك  : ُيط ِلَع َلُو يف َسق 

تاَا َصاِحُب احلانُوِت  يل َهَذا الَفر َو َحَتن َأهِثَط مَن الّسِقِف، فتَعرََكو وطَلع يف الّسقِف، فاح 
آيتَ، َفضاع يا فالُا، اُنظر  َهَذا احلانوَت والفر َو َحَتن : إىَل القياِم إىَل حاَجِتو، فَقاَل الّرجُل 

. الَفر ُو، فّجاَب الفقيُو املشاَوُر أبُو الوليِد هشاُم ب ُن أمح ََد بِالضنماِا َعلى َصاِحِب احلانُوتِ 
رَه أننُو ضامن  : قَاَل الَقاِضي أبُو عثِد الّلِو بُن احلَااِّ  َدَعها َغيع  تَعو  وَهَذا يّيت َعلى الَوديعِة إذا اس 

 .ِة َسَفرٍ إالن أا  َيكوَا عنَد إرادَ 

 

 [مسألةث ب ي ِشر كة  الدوشّل يِن ِمِن الِجّ س  [ ] 252]
َشركُة الدنالّلنَي َمَع اجَلالِس ال جَتوُز، ألّا :  2(قَاَل القاضي أبُو َعث ِد اللنِو ب ُن احلااِّ )

أنَا : 4[اّلسُ اجلَ ]فَقاَل  3(وذُِكَر َذلَك البِن زينٍ )الواِحَد جيلُس واآلَخَر يَعمُل وميشي ويَتَعُب، 
 .أجلُس َوأطوك وأتعُب؛ فِثذِلك استحّل الّشركةَ 

  
 [مسألةث ب ي بيرن  دارز وِحائطز م لرِح ز بِ ا [ ] 253]

ُمَدعنم  بَدعااَم فَعَهدَمو املثتاُع، وطََلَب  5ُسِئلُ  َعّمن باَع دارًا وحااط  ِفيَها: قاَل 
الثَعي ِع، فَظهَر يلالثااُع الّدعااَم، وقاَل إنعنَها مل تدخل  يف 

، فإا   7أنعنَها للُمشَاك كالثُعن يااِ  6

                                                                                                                      
 .رجال: « ت»يف  1
 . «ت»من سقط   2
 .«ت»سقط  من  3
 . «ت»زيادة من  4
 .منها: « ت»يف  5
 .لنا: « ت»يف  6
 .بالثنياا: « ت»يف  7
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وثَثَ  َذلَك، فري جُع املشَاك َعلى الثااِع مبقدارِها من 1َكاَن  عنَد الثااِع عاريةً 
الّتمِن، وإا    2

 .َكاَن  للثااِع َفال َحون َلُو ِفيها وتكوُا للمثتاعِ 
  

 [ و ا  مسألةث ب ي ن يوة  اإلِماِمة  بي ال[ ]254]
ِ يَعن وك أا  َيكوَا ِإمامًا ِلصاِحِثِو َفَصالُة ُكلِّ : قاَل  ِإذا َكاَا ُكلُّ واِحٍد ِمَن الرنُجَلني 

ّ موماً ِلصاِحِثِو َفَصالُة ُكلِّ واِحٍد  واِحٍد ِمنُهما جااِاَة ، وِإذا نَوى ُكلُّ واِحٍد ِمنُهما أا  َيكوَا َم
ََّلِة يف نَوازِلِِو  ِمنُهما فَاِسَدة ، َكذا رَأَيع ُتوُ  نوٍا يف حاِشَيٍة، وَرأَي ُ  ِسياَذ ال َمس  ُمَعلنقًا َعن  ُسح 

َّمنل ها ُهناكَ  َُدوننَِة َعلى ِخالِف ذِلَك فَعَت
َُدوننَة ِإذا َكاَا َأَحُدُ ا يَعن وك أا  َيكوَا . امل

ََّلُة امل وَمس 
ّ موماً ِلصاِحِثِو َفَصالتُعُهما جااِاَة ، نَوى ا َّمنل  يف ََساِع َم آلَخُر أا  َيكوَا َلُو ِإماماً َأو  ملَ  يَعن ِو، وَت

 .3(ِخالَف َذلكَ )ُموَسى 
 

 [مسألةث ب ي است رقاق  الّنِ ارك [ ] 251]
َنصراينٌّ َخدَع نصراني ا آخَر مُثن َخَرجا إىَل داِر اإلسالِم، أّما اعادُع فَلو األماُا : قالَ 

تعَ  رِ يف نَعف ِسو واَل ُيس  ، وأمنا املخدوُع فهَو يفء  إالن أا  َيُسوَقو اآلخُر َعلى َسثيِل الَقه  َرذُّ
4 

يَغتِصُثو وُُيرُِجو إىَل داِر اإلسالِم، َفاَل ُُيّمُس إا  شاَء اهلل  6َكمالٍ   5والَغَلَثِة، فَيكوُا َلُو َرقيقاً 
 .  اهلل تَعاىل
 

                                                                                                                      
 (.541تعريفات اجلرجاين ، ص . )العاريّة يف االصطالح الفقهي هي متليُك من فعٍة بال بدلٍ  1
 .يف: « ز»يف  2
 . «م»سقط  من  3
 .الفهر: « ت»يف  4
 . «ت»من رقيو، والتصويب : « ز»يف  5
 .كاملال: « ت»يف  6
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طِة  الِخط  ألةث بي سر مِ ] [ 251]  1[ الع لرم  ب واس 
[: قاَل الشنارِحُ ]، 2«كاَا نيبٌّ مَن األنثياِء  َُيُطُّ َفمن  واَفَو َخطُّو َعِلمَ »: (ص)اَل قَ 
َع ىَن غرُي َما

َاَهَر َلُو؛ أك  َكاَا َنيبٌّ ِمَن األن ِثياِء َُيُطُّ، وَكاَا اهلل َقد  َجعَل َلُو َذلَك اَعطن  3امل
َفَمِن اتّفَو َلُو أا  َُيُطن َذلَك اعطن َعِلَم، أك  أننُو وإا  َعالمًة ملعرَفِة ما كاَا يُريُد أا  يَعرَفو، 

ٍي مَن اهلل . خطن َذلَك اَعطن َفال يع لُم ِبِو ما كاَا َذلَك الننيبُّ يَعلُم، ألان َذلَك كاَا ِبوح 
العلِم، مبعىن أننُو  التنقديُر ونَفيُ : وَمعناه" َعِلمَ " (ص)وكاَن   للّنيبِّ ُمعجاة  َفكاَا ااهُر قَعو لِو 

اَل أذُكرُها يف " ِعل م"، وِمتلُو يف القرآِا، وَلف ظُة 4«ِاعَمُلوا َما ِشئ ُتم  »: ال يعلُم َكما قَاَل 
لُو  َا ِفيِو قَعو   .َفمن  واَفَو َخطنُو َفذاكَ : احلديِث ومل  تَقع  فيِو، وإَّنن

 

م  الِمرض  مِتى كاِن م عرد يا، [ ]217]  5[ح كر
َوى[: الفِقيُو الَقاِضي أبو عث ِد اهللِ قال ]  لُُو اَل عد  لِِو : قَعو  َ قَعو  َنُو وبَعني  : (ص)لي َس بيع 

اِر وال َفَرسِ : الشُّؤ ُم َثالثةٍ »  َر أِة والدن
وى» :  (ص)تَناٍف، ألان َقوَلُو « يف امل ، أك  اَل 6«اَل َعد 

َعلى َما يقُع يف نُفوِسُكم؛ فإا  كاَا، : ، يُريدُ «الشُّؤمُ »: يُعع ِدك َشيء  شيًئا َحقيقًة، وَقولُو
ُِص ِّ »:وحَنُوُه قَعو لُو. َففي َكذا وَكذا

مّرُض َعلى امل
ُ
مِلَ قَاَل إننُو : قاُلوا. احلديثُ  7«اَل ََيلُّ امل

                                                                                                                      
سّلة يف نسخة أزاريفبسهو من الناسخ  1

ُ
 .أسفلو [358]، انظر املسّلة ،تكررت هذِه امل

 .592ص 5ةمع الاوااد، ا 2
، ولَعلن الصواَب ما أثثتناه: « ز»يف  3  .َمن 
 .398ص 1مصّنف ابن أ  شيثة، ا 4
 .أسفلو [359]سّلة تكّررت  هذِه املسّلة يف نسخة أزاريف، انظر امل 5
عععع ،طععععريةَ  ى  والَ وَ د  َععععع الَ »» : ونعععع  احلععععديث 6  1صععععحي  الثخععععارك، ا)««   ابععععةوالدّ  ارِ والععععدّ  يف املععععرأةِ  :يف ثععععالثٍ  ؤمُ والشُّ
 (.2575ص

 (.2577ص 1ا)صحي  الثخارك  7
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َريضِة ِلعاَدُِتم   1[إذا َوَقعَ : ]أذًى، أك  
املرُض يف الصِّحاِح قلُتم  من  أجِل امل

ُة َوأمنا احلقيق. بِوِ  2
َفاَل يُعع ِدك
َريَضَة إذا حلن    3

رى العاَدَة بّان اإلبَل امل شيء  َشيًئا، وَقد  ََيتِمُل أّا اهلَل أج 
 . بِالّصحيَحة َمرَِضِ  الصنحيَحُة، وذِلك بَِقَدِر اهلل اَل ِمن  َأجِل اإلِبلِ 

 

ِرك ب يِمنر ِواِبِ  ِخط أ  ِخطو الّنبي  ِعل مِ [ ]258]  4[مسألةث أ خر
َخطنُو َعِلَم، أك   7[َوافوَ ]، َفَمن  6نيبٌّ مَن األنثياِء َُيطُّ  5كااَ : َوَقد  ذَكَر الطنحاوكّ 

(أننوُ )أك  
الَ يَعع لُم ِبَذِلَك َما كاَا يع لُمو َذلَك الّنيبُّ  8

9. 
 

ت  ف  ب ي الق ساِمة  [ ]259]  يأ  اشخر  [ِمسألةث بي تـِلرخ 
ِتالِف يف   : الِقَساَمِة، الِقساَمُة جتَِب بوجوٍه أربعةٍ َمسّلة  يف تَعل ِخيِ  ااِلخ 

                                                                                                                      
 .ال أذى واقع(: 257مسّلة )« ز»يف  1
 .تعادهم(: 359 مسّلة)« ز»يف  2
 .كتعد(: 359مسّلة )« ز»يف  3
 .251املسّلة رقم : انظر أعاله 4
 .  «م»عن، والتصويب من : « ز»يف  5
الغريععب البععن قتيثععة، : انظععر )ضعرب  مععن الكهانععِة والععاعم مبعرفععة الغيععب َعععن  طريععو اسععتخدام الرمععل واعععط فيععو باألصععثع ،  6
 (.  423،ص5ا
 . «م»زيادة من  7
 . «ز»سقط  من  8
َكِم السُّعَلِميِّ قَعالَ ... » : وى مسلم يف صحيحو، قالَعن  النيبِّ النِذك كاا ُيط، ر  9 يَعا َرُسعوَل اللنعِو ِإينِّ : َعن  ُمَعاِويََة ب ِن احلَ 

عااَ  ّ ُتوَا ال ُكهن عاَلِم َوِإان ِمننعا رَِجعااًل يَع س  ٍد ِِبَاِهِلينٍة َوقَعد  َجعاَء اللنعُو بِاإل ِ ّ ُِتِم   :قَعالَ  ،َحِديُث َعه   ،ننعا رَِجعال  يَعَتطَيعنعُرواَ َومِ  :قَعالَ  ،فَعاَل تَع
نعنُهم  ذ :قَالَ  ء  جيَُِدونَُو يف ُصُدورِِهم  فَعاَل َيُصعدن َن ِثيَعاِء َُيُعطُّ َفَمعن    :قَعالَ  ،قُعل عُ  َوِمننعا رَِجعال  َُيُطُّعواَ  :قَعالَ  ،اَك َشي  َكعاَا نَعيبٌّ ِمعَن األ 

 (.ب املساجد ومواضع الصالةمن صحي  مسلم، كتا 831احلديث )« ... َواَفَو َخطنُو َفَذاكَ 
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أحُدها أا  َي ُضَر الضنر َب أِو اجلُر َح َرُجالِا َمرضّياِا، مُثن يُقيُم ا روُح أِو املضروُب 
ِلُك فَيحِلُف الُوالُة باللنِو الِذك اَل ِإَلَو إالن ُهَو َلِمن  َضر ِب ُفاَلِا ب   ِن بعَد َذلَك أياًما، مُثن يَعه 

َتِحوُّ الَقت لَ  1]...[ُفاَلٍا أو  َجر ِحِو إا  َكاَا َجَرَحُو   .ُفاَلُا ب ُن ُفاَلٍا َهَلَك، مُثن َيس 

ُو التّاين هاِز يف الَقت ِل ِمت َل أا  يَقولَ : الوج  ل  َعلى اإلج  ُفاَلا  : ِإَذا َشهَد َشاِهد  َعد 
ِلفوَا باهلل َما َشِهَد َضَرَب ُفالنًا حَبديٍد أو  َحجٍر أو َخَشَثٍة أو غَ  َلَكُو، فَعَيح  ري ِ َذِلَك َحَتن أه 
 .َحَتن َأهَلَكو 2]...[َشاِهُدنا إالن باحَلوِّ وَلُفالُا ب ُن ُفاَلٍا َهَذا َضَرَب 

ُو التّالثُ  تِوِ : والَوج  ِ ِعن َد َمو  ِمَيًة مت َل أا  يَقوَل ِلَشهيَدين َمر ِضيعنني  : أا  َيكوَا َتد 
َهدوا ًدا، أو قاَل  ِاش  أينِّ إا  ِم ُّ ِمن  َمَرضي َهذا، فَعُفالُا ب ُن ُفاَلٍا قَعتَعَلِّن أو َجَرَحِّن َعم 

ِلفواَ  لُك كاَا َمس خوطًا أو َغرَي َمس خوٍط، فَيح  ِه أه  َِ َِ َلُفالُا ب ُن ُفاَلٍا : َخَطًّ، وِمن  ِفع ِل
َم أو الَعق لَ ، وَلِمن  َضر بِِو ماَت، مُثن َيسَتِحّقوَا 3َضَرَب ُفالَناً   .4الدن

ُو الرّابعُ  هَد اللنو تُ : الَوج  أا  َيش 
اِهم َكما  5 من  َغري ِ الُعدوِل َعَلى الَقتِل ِبصَفِة أمي 
ميةُ  ِو التّاِلِث وُهَو التند  َهَذا َمع ىَن َقوِل َشعثااَ . ََي ِلفوَا يف الَوج 

قَاَل الَفقيُو . ُدوَا َلفِظو 6
َد ب ِن احلَااِّ  الَقاِضي أبُو عث ِد اهللِ  ُد ب ُن أمح  َهِب ماِلٍك َرمِحَُو اهللُ : ُُممن الِقساَمُة جَتُب َعلى َمذ 
أَر بَعَعة  ُمتعنَفو  َعلي ها، وَثالثة  خُمتَعَلف  ِفيها، فّمنا األر بَعُة املتعنَفُو َعلي ها : تَعاىل ِبَسثعِة أَوُجوٍ 

                                                                                                                      
 . «م»و « ز»كلمة غري واضحة املعىن يف  1
 . «م»و « ز»كلمة غري واضحة املعىن يف  2
 ". ُفالنًا"فالا، والّصواب : « ز»يف  3
 .أك احلَث َس  4
 .أك اللفيف من السواد 5
ععدُ مل نعتععر علععى ترمجععة لشعععثاا ، ولعلععو يريععد حفيععده  6 ععدِ  ب ععنِ  َشععع َثااَ  نِ ب عع ال َقاِسععمِ  ب ععنُ  ُُمَمن  فُعَقَهععاءِ  أَر َأسَ  ااَ ، وَكععَربِيَعععةَ  ب ععنِ  ُُمَمن

َفَظُهم   َوق ِتوِ  يف  مبِص رَ  ال َماِلِكينةِ  َهبِ  َوَأح  َعرَبِ  ِمعن   ال ُعُلومِ  َسااِرِ  يف  التعنَفنُّنِ  َمعَ  َماِلكٍ  ِلَمذ  ََدبِ  َوالتنعارِيخِ  اع  . َوال عَورَعِ  التنعَديُّنِ  إىَل  َواأل 
 (. 5/557شرح خمتصل خليل )
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تولُ  ل  َدمي ِعن َد ُفالَ : فََّحُدها أا  يَقوَل املق  لِو ُشَهداُء َعد  ٍا، وَشِهَد َعلى قَعو 
فما َفوقَعُهما،  1

الِا َعلى ُمعايَعَنِة الضنر ِب أِو اجلُر ِح مُثن مَيوُت بَعَد أيّامٍ . وبِو ُجر ح  ااهر   . والتّاين أا  َيشَهَد َعد 
ل  َعلى اإلجهازِ  َعلى َرُجٍل أننُو  والرّابُع أا  َيشهَد َرجل  َعدل  . والتّالُث أا  َيشَهَد َشاهد  َعد 

نوَا أَان الِقساَمُة جتَُِب ِبَذِلَك واَل أع َلُم يف  ًدا، َفِمن  قَعو ِل ُسح  أقَعرن ِعنَدُه أننُو قَعَتَل َرُجاًل َعم 
 . َذلَك ِخالفًا، خِبالِف اَعطَِإ إنّو واِحد  ال يُقَسُم إالن بشاِهَدي نِ 

ِل ا  ِل َعلى ُمعايَنِة الضنر ِب مُثن مَيوُت املط لوُب واعاِمُس أا  َيشَهَد َشاِهد  من  أه  لَعد 
َُدوننَِة أَان الِقسامَة جتُب يف َذلكَ 

وَروى ََي ب َعن اب ِن القاِسِم أننُو إا  ماَت . بَعَد أيّاٍم، َففي امل
َهَب مِتُل َما يف ا ، وأِلش  َجُروُح َفاَل ِقساَمَة ِفيِو، وإا  عاَش َحَلَف واقع َت ن

َُدوننَِة، َحكاُه َعنُو امل
مل

ٍل واِحد  َعلى اجلُر ِح فَليَس ِفيِو : اب ُن أ  َزيٍد، وُرِوَك عن  اب ِن القاِسِم أننُو قَالَ  وأمنا َشاِهُد َعد 
لِيااِو إالّ مَينُي أو 
َذا، انظُر ها مَييناً واِحَدًة، َ َُو َجَرَحُو مُثن َيكوُا َ ُم  ِدينُة اجلُر ِح، وال ِقساَمَة يف هَ  2

نوا يف َذلَك يف أّوِل نَوازِلِو ُتِلَف قوُل ُسح   . يف ِكتاِب اب ِن أ  زيٍد، واخ 

ٍل فروايَُة اب ِن القاسِم ُسقوُط الِقساَمِة،  والّسادُس أا َيشهَد َعلى قَتِلو واحد  َغرُي َعد 
َهَب ثُثوُُتا َمَعو َهُب وابُن عثِد احَلَكِم قَاَل اب ُن املّواز، وقاَل ِبرِو . ورِوايُة َأش  ايِة اب ِن القاسِم أش 

ٍب، وَروى ُمَطّرف  عن  مالٍك أّا اللنفيَف ِمَن الّسواِد َلوت  والنِّساء والصِّث ياا والنعنَفُر  وابُن َوه 
َسُم َمَعُهما ِ يُعق  لَتَعني  ٍب عن  ماِلٍك أان َشَهاَدَة الَعد  ُر الُعدوِل، وَروى اب ُن َوه  نُو وَروى عَ . َغيع 
، نَعَقَلو َعنُو اب ُن َأ  زيٍد، وقاَل اب ن املّواز َر أِة والذِّمِّيِّ

وأّما الّصيبُّ : َربيَعُة أننُو يُقَسُم َمَع َشَهاَدِة امل
 .والَعثُد والّذّميُّ فَلم  َُيتِلف  قوُل مالٍك وال أصحابِِو أننُو لَي َس بَِلو تٍ 

، فَعَروى أبُو زيٍد عن اب ِن والّسابُع َأا  يَقوُل ِذّمّي عن َد ُفالَ   ٍا ولَي َس ِبِو ُجرح  ااهر 
ًضا يف َجوِفو وَدمى  / ] القاِسِم وعيَسى َعنُو وقاَلو ُُمَمنُد ب ُن إبراهيَم ب ِن ديناٍر فيَمن ادنعى رَك 

                                                                                                                      
1
، : يُقاُل    ل  ، وُشهود  ُعدول  وَعد  ل   "(.عدل"اللساا، مادة )شاهد  وَشهيد  َعد 
 .«م»، والتصويب من "فليَس فيو االمياا أولِيااو: "«ز»يف  2
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مي، وبعدَ [ ز  73 ُد 
َمى َعلي ِو  ُيسجُن ِبِذه التندِمَيِة يف َحياِة امل ُد 

َموتِو يُقَسُم  َعلى َرجٍل أان امل
ال ُيسَجُن يف َحَياتِو وال بَعَد َموتِو، وذَكَر اب ُن العطّاِر يف َوثااِقو أننُو : وقاَل اب ُن ِكنانَةَ . علي وِ 

َ قَعو لنيِ  مية ِبَغري ِ ُجر ٍح . ]...[ ُيسَجُن بعَد املو ِت وال ُيسَجُن يف احلَياِة، وُهَو قَعو ل  بَعني  والتند 
 .َضعيفة  

َتحوُّ بالقساَمِة،  :َفص ل   فَإَذا ثَعَثَ  ُوجوُه الِقساَمِة فَاختَعَلَف أهُل الِعلِم ماذا يس 
يَُة َعلى العاِقَلةِ  ِد الدِّ ُسَتحون ِِبَا الَقَوُد يف َدِم الَعم 

يف َدِم  1فَذهَب مالك  وأصحابُو إىَل أّا امل
دنعوَا وُهَو قوُل اللنيثِ 

ُ
وقاَل الّشافعيُّ ِِبذا َعن  َعث ِد اللنو ب ِن . اَعطَإ وأّا املث دينَي ِِبَا امل

يَُة وُرِوَك متُل َذلَك عن  عثِد  ُدنعى َعلي ِو إالن الدِّ
ها َعلى امل َِ برِي القساَمة وال يوجُب ِب ًَ الاُّ

ن َثٍل وداوُد اهلل ب ِن الاّبرِي وُعَمَر ب ِن عثِد الَعايِا والّاهرك َواب ِن َأ  ِذا ٍب، َوبِِو قَاَل أمح َُد ب ُن حَ 
وأبو ثَوٍر، وُرِوَك عِن اب ِن َعّثاٍس وُمعاويَة، وبِو قاَل احلسُن الَثصركُّ وإبراهيُم الّنَخِعيُّ والتنوركُّ 
يَُة وال يوِجُب الَقَوَد والقساَمُة  َتَحوُّ بِالقساَمِة الدِّ ا ُيس  وإسحاُذ والنعُّع ماُا وأصحابُو أننُو إَّنن

ُدنَعى َعلي هِ 
يََة، واَحَتّجوا بكتاِب الننيبِّ َعلى امل ِلُفوا   (ص)م مُثن يغرموَا الدِّ إىل الَيهوِد  أِا اح 

َ 2ََخ ِسنَي مَيِيًنا مُثن اع ِقُلوهُ  َتجن يِف َذِلَك ِبَقَضاِء ُعَمَر يف قَِتيٍل ُوِجَد بَعني  ، وملَ  َيذ ُكِر ال َقت َل، َواح 
ِسنَي مَيِيًنا َعَلى ََخ ِسنَي َواِدِعِو َوَحيٍّ آَخَر َوالَقِتيُل ِإىلَ   َواِدِعِو أَقع َرُب فَعَقَضى َعَلى األقع َرِب خبَم 

َوالََنا َعَلى أميانَِنا : َرُجاًل ِمن ُو، فَعَقاَل ِلُعَمَر احلاِرُث ب ُن األز َمِع  فُع أموالَنا عن  أميانَِنا َواَل أم  َما نَد 
يَةَ  ِمَيَة الذِّمِّيِّ والصِّث ياَا : ضي أبو عثِد اهلِل بن احلااّ قاَل القا. َفقاَل ال، وَغرنَمُهُم الدِّ وأذُكُر َتد 
 .والننصارى والَعثيدِ 

  
ِ ا[ ] 222] ِية  الِمررِأا  ِعلى ِزورج  م   [مسألةث ب ي ِتدر

                                                                                                                      
عععىن اللغععوك، العاقلععة لغععة مجععع عاقععل، وهععم الععذين يغرمععوا العقععل، وهععي الديّععة، وال يثعععد االسععتعمال الفقهععي عععن هععذا امل 1

 (.595معجم املصطلحات االقتصادية عند الفقهاء، ص )فالعاقلة عند معظم الفقهاء هَي الَعَصثاُت من  أهِل الَعشريَِة 
 (.5293ص 3ا)صحي  مسلم : ن  احلديث يفانظر  2
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َر أِة عَ : قَاَل القاضي أبُو َعث ِد اللنو َرِضَي اهلُل َعنُو  
لى ذََكَر اب ُن الَعطّاِر أان َتدميَة امل

َُدوننَِة وَغريِها من  ُعموِم الَقو ِل أان . َزوِجها اَل تُعل اُِمو ألننُو َلُو أا  يُؤدِّبَعَها وَيض رَِِبا
َوما َوَقَع يف امل

َسُن لِل ِعلنِة النيِت ذََكر نَا ِِه، َواأَلونُل َأح  َتِضي ِإع َماَ َا َعَلى َزو ِجَها َوَعَلى َغري  َر أِة تَعق 
ِمن   َتدميَة امل

ّ ِديِثِو َ َا ِمَيتُعَها َعَلى ِخاَلِف َما ذََكرَُه اب ُن الَعطناِر فيَعن َثِغي َأا  يُعع َتثَعَر . َجَواِز ت َوِإا  ُروِعَي   َتد 
ِمَيِة املن ُصوَصِة يف َبط ِن  1[َما]ِفيَها أَا  َيُكوَا ِِبُر ٍح أَو  بَِغري ِ ُجر ٍح َعلى  بَعيعنَناُه يف ُفُصوِل التند 

[اب نِ ]َدمن   بِن ُ  : َونَعاََل   يف أيّاِم اب ِن أَد َهَم . ِذِه الَوَرَقةِ هَ 
َداٍد  3)...( 2 َعَلى َوَلِد اب ِن ِمق 

َياَا  َسُب َأان اب َن مَح ِديَن : َزو ِجَها فَعَقاَل اب ُن رِز ٍذ اِلب ِن ُسف  َجَن، وَأح  ُقل  َلُو يَعتَعَواَرى لَِئالن ُيس 
ِنوِ  َعِة اأَلو ُجِو : قَاَل َرِضَي اهلُل َعنوُ . أفع ََت ِبَسج  و  ثَاِمن  يُوِجُب الِقَساَمَة يَعن َضاُف ِإىَل السنثع  َوَوج 

تواًل َويُوَجَد بُِقر بِِو َرجل   َُواِجِو ِ ََذا الصنف ِ ، َوِهَي أا  يُوَجَد الّرُجُل َمق 
ِ  امل ال َمذ ُكورَِة يف الصنف 
شيء  مَن آَلِة الَقت ِل وَعلي و آثاُر الَقت ِل، َفذِلَك َلو ت  يُوِجُب الِقساَمَة َمَعُو َسيف  أو  يف َيِدِه 

وِمَن اللنو ِت الشناِهد : ، ذََكَر َذلَك اب ُن اجَلاّلِب، وذَكَر أبُو ُُمَمنٍد عثُد الَوّهاِب قالَ 4ِلُوالَتِوِ 
ُدنَعى َعلي  

َهُد َعلى ُرقيِة الَقتِل، وُرقيِة امل ل َيش  ُتوِل َعلي ِو آثَاُر الَقتِل، َويِف يَِدِه الَعد  ِو بُِقر ِب املق 
 .ِسّكني  أو  َسي ف  َوثِيابُُو بالّدِم، َوَهَذا حن ُو َما قَاَلُو اب ُن اجَلاّلبِ 

  
ت ِ ف  ِأهر   الرع لرم  بي الق ِساِمة  [ ] 225]  [مسألةث ب ي اخر

ُتوِل واختَعَلَف أهُل العلِم يف ُوجوِب الِقَسا: قَاَل  َدمي ِعنَد ُفاَلٍا اَل : َمِة بَِقو ِل املق 
لياِء  ُر،  َفَمذهُب َماِلٍك َرمِحَُو اهلُل تَعاىل وأص حابِِو إىَل َأان َذِلَك َلو ت  يُوِجُب الِقساَمَة ألو  َغيع 

                                                                                                                      
 . «م»زيادة من  1
 . «م»زيادة من  2
 . «م»و « ز»لفظ غري واض  الرسم يف  3
 . «م»لتصويب من لوالية، وا: « ز»يف  4



  

 

- 247 - 

توِل مُثن َوَجَب َ ُُم الدنُم، َوقَاَل أبُو َحنيَفَة والّشافعيُّ  ِفيِو قَعَود  َواَل  1[جيَِبُ ] لَي َس بَِلو ٍت َوالَ : املق 
ٍم آَخريَن »:  (ص)ِديَة  لَِقو ِل الّنيّب  ، إىل آِخِر 2«لو يُعع طى قَعو م  ِبَدعواُهم الدنعى قَعو م  َدَم قَعو 

َثل  إق رارُُه َعلى غريِه باملاِل مل يُقَثل  إق رارُُه َعلي ِو بالدّ  ِم  اَعرَبِ ِمن  ِجَهِة الننظِر عنَدهم فإا  مل يُعق 
َثل   َكالّصحيِ ، وألان حر مَة املاِل من  حر مِة الّدِم فلّما مل يُقَثل  إَقرارُُه َعلى َغريِه باملاِل مل يُعق 

الِك ِبذا اإلق رارِ  يف الّدِم، وألنّو ُمتعنَهم  بإحلاِذ الّضَرِر مبَن  يُعاديِو وتَعع ريضو باإله 
والّدليُل .3

فَعُقل َنا اض رِبُوُه بِثَعع ِضَها:  عان وجلن  َعلى صّحِة قوِل َمالٍك قَعو ُل اهللِ 
ُهورَة  أّا 4 ، والِقّصُة َمش 

لِوِ : الَقِتيَل ُضِرَب بِثَعع ِض ال ثَعَقرَِة َفَحِيَي فَعَقاَل  ُِّخَذ بَِقو  َوُرِوَك أان الِقَساَمَة  . قَعتَعَلِّن اب ُن َأِخي َف
ت  َجاِهلّيًة فّقَعرنَها َرُسوُل اهلل  ََ ا كاَن  َعلى مَجيِع ما كاَن  ، وااهِ  (ص)َكاَا     ُر َهَذا أهن

توِل َعلى قاتِِلو وَُي َكُم بِِو، وألّا الّلوَت ُهَو : َعلي ِو الَعرُب [  ز  74/ ]  كاَن  تَقَثُل َقوَل املق 
قُعُهم  فِ  لَِياِء يُعَقّويَها َويَعغ لُب َعلى الننَظِر ِصد  يَها َولَي َس اع تَثاُر َمن  يَعن َضمُّ إىَل َدع َوى اأَلو 

املط ُلوُب بِِو الَقط َع َواَل الّلث  َ 
5. 

 

لز [ ] 222] ٍِير  ِعدر  [مسألةث بي الق ِساِمة  ب ِشاه دز 
ٍل أو  ُشُهوٍد َغري ِ ُعدوٍل، : قَاَل َرِضَي اهلُل َعنوُ  إَذا َوجَثِ  الِقساَمُة ِبَشاِهٍد َغري ِ َعد 
 أََت   ِبذِلَك، َفاَل يُعع َذُر إىَل ال َقاِتِل يف َشَهاَدِة الشُّهوِد، ألنعنُهم  َوُحِكَم ِبذِلَك َعَلى الرَِّوايَِة النيِت 

                                                                                                                      
 . «م»يوجب، والتصويب من : « ز»يف  1
عععن » : ولفظععو يف صععحي  مسععلم يف كتععاب األقضععية، بععاب اليمععني علععى املععدنعى عليععو)،  3/5331 :صععحي  مسععلم  2

مععاَء رِجععاٍل لَععو  يُعع طَععى النّععاُس بِععَدع واُهم   الدنَعععى نععاس  دِ » :عثععاس أا النععيب  صععلى اهلل عليععو وسععلم  قععال =  = عثععد اهلل بععن 
َعى َعَلي و ُدن

 .« وأَم واَ ُم  وَلِكن  الَيمنُي َعلى امل
 .عثارة غري مفهومة يف النسختني 3
 .73: الثقرة  4
ِر والَثط ِن واألَقراِب بالعَصا ، : اللنث ُ   5  (.82، ص 2ا " لث : "مادة: انظر اللساا)َضر ُب الصند 



  

 

- 248 - 

مل  يُعل َتَمس  ِفيِهُم ال َعَدالُة، َفَكي َف َأا  يُعع َذَر يف َشَهاَدِة َغري ِ َعدٍل ؟ َوَلِكن  يَعل َاُم أا  يُعع َذَر إىَل 
ت  َلَك َمنع فَ : الَقاِتِل فَعُيقاَل َلوُ  ََ ّ ِت ِِبا، ويُعَوسنُع َلُو يف األجِل ِإا  َكاَا َعة  ِمن  َغري ِ الشُُّهوِد َف
 .إا  شاَء اهلل تَعاىل

  
ِداز [ ] 223] لرِعةز بِاس  َ  س  ِرا  [مسألةث ب ي ش 
 َ َاى ِسل َعًة كاانًة َما كاَن   ِشراًء : قَاَل اب ُن أ  َزَمنَعني  َمذهُب اب ِن القاسِم أّا َمِن اش 

ٍو ِمن  ُوجوِه املِل ِك وِهَي َعلى حالَِتها اليِت كاَن  َعلي ها فاِسًدا مُثن بَ  اَعَها مُثن َرَجَع   إلي ِو ِبَوج 
َّلة َس 
، فَعَلُو أا  يَاِيَدَها َعَلى ال َثااِِع، َو ََذا املع ىَن قاَل يف َهِذه امل ُخل َها فَعو ت  تَعرَاَها ملَ َيد  :  يَعو َم اش 

ًصا بالّصحيِ  إَذا   2ًءا فاِسًدا مُثن باَعو بَيًعا َصحيًحا أان الشنفيَع يَُّخذُ ِشرا 1إّا مِن اش َاى ِشق 
ِه َحَّت قاَم الّشفيُع ألنّو كّنّو قاَم والثَعي ُع  ٍم َواَل َغري  ُشَاك التّاين ِِبَد 

كاَنِ  الّداُر مل  تَعُف   بَِيِد امل
ا َتن َعقُده بّ َحِد الَوجهنِي إّما بَِفو ِت الشِّق ِ  من بَِيِد الفاسُد مل يَِتمن بنَي األّولني، وإَّنن

ُش اك التّاين بشيٍء من الوجوِه اليت تُفيُتُو، وأّما أا  يَعتَعرَاَضى األوناَلِا الِقيَمَة حِبُكٍم أو  ِبَغرِي 
امل

َتثنُي يف األُّم  ٍم، فَافع َهم  َهَذا، فَإننُو َخِفيٌّ الَ َيكاُد َيس   .  ُحك 
 

ر م  مسألةث [ ] 224] ر يم  ال ويرد  ِعلى الم حر  [ب ي ِمعرِنى آيِة  ِتحر
ُد ب ُن أمحَد ب ِن احلَااِّ،  -أ ّلة ُسِئَل َعنها الَفقيُو القاِضي أبو عث ِد اهلِل ُُممن َمس 

َع ىَن يف اآليِة النيِت َسّل َ  َعنع هَ : َوأَجاَب مبَا َهَذا َنصُّو 
يا : اتّّمل ُ  ُسؤالَك وَوقَعف ُ  َعلي ِو وامل

افُوُ  ُلَوننُكُم اهللُ بشيٍء من الصني ِد تَنالُو أَي ديُكم ورِماُحُكم  لِيَعع َلَم اهلُل َمن  ُين  أَيُّها الذيَن آَمنوا لََيثع 

                                                                                                                      
هعو قليعل  معن كتعري، : أَعطاه ِشق صاً من مالعو، وقيعل: يء والِقط َعُة من اأَلرض، تقولالطاافُة من الش: الشِّق ُ  والشنقي ُ  1

ععقاص  وِشععقاص  انظععر. هععو احلَععظُّ : وقيععل ععُفُو وَنِصععيُفُو، واجلمععع مععن كععل ذلععك َأش  : ولععك ِشععق ُ  َهععَذا وَشقيُصععُو كمععا تقععول ِنص 
 "(.شق "،مادة  48،ص7ا:لساا العرب)
 .يشفع: « ز»يف  2
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بِالغي بِ 
ِتثاُر بشيٍء ِمَن الصني ِد أك   1 ِديُو، َواالب ِتاَلُء ااِلخ  ، إِذ اإلميَاُا يف َكاَلِم الَعَرِب التنص 

"ِمن  "ِضِو ألنّو أراَد تَعاىل صيَد الثَعرِّ خاّصًة، وجاَءت  بِثَعع  
َهاُهنا تَعث ييًنا للجنِس الذك أراَد  2

وأّما َما سّل َ  َعنُو مَن اآليِة هل  ِهَي ِخطاب  للُمَحلنِلنَي أو . اهلل تَعاىل َُترميَو ِمَن الّصيدِ 
ا خطاب  مَن اهلل  رِمنَي ؟ فَالظّاهُر من ها أهن تَعاىل ُمتَعَوجِّو  إىل عثاِده املؤمننَي إذا كانوا يف لِل ُمح 

رامِهم أا  جَيَتنثوا َما نُعُهوا َعنُو يف اآليَِة اليت تت لوها، َوُهَو َصيُد الثَعرِّ خاّصًة فَإَذا  أحواِل إح 
َتثاحوُه يف حاِل إحراِمِهم فقد  َعَصو ه، راِمِهم فَعَقد  أطاعوه، وإذا اس  تَعَنثوه يف حاِل إح  وهذا  اج 

ُ َهَذا ما ُرِوَك أان هِذه اآليَة . هو االب تالُء الذك َوَعَدهم اهلل تَعاىل أا  يَعث َتِليَعُهم بِوِ  وِمّا يُعثَعنيِّ
نَاَل  بِاحلُديثّيِة، وذِلك أّا اهلل تَعَعاىَل ابع َتالُهم بالَوحِ  َفكاَن  تَعغ شى رَِحاَ ُم ، َوأّما َما 

لِو تَعاىلسّلَ  َعنُو هل  يَرِجُع َهَذا ا ُأِحلن   َلُكم  َِبيَمُة  : ِعطاُب إىل أّوِل الّسورِة يف قَعو 
َر ُمُِّلي الّصي ِد وأَنع ُتم  ُحُرم   األَن عاِم إاّل ما يُعت لى َعَلي ُكم  َغيع 

، فَعَلي َس اِعطاُب ِبِذه اآليِة 3
ا ُمراُد اهلل ، َوالَ  إاّل ما يُتلى َعَليُكم راِجًعا إىل قَعو لِو يف أّوِل الّسورِة  راُد باآليِة إيّاه، وإَّنن

ُ
 امل

َلى َعَلي ُكم : تَعاىل بقوِلو يف أَّوِل الّسورةِ  ما يُتِلي َعلي ها يف اآليِة اليت بَعَدها من  إاّل ما يُعتع 
لِو تَعاىل َي َتةُ : قَعو 

ُحرَِّم   َعَلي ُكُم امل
رجٍل   وأّما َما َسَّل َ  َعنُو من  قولِ . إىَل آخِر اآليةِ  4

حرَِم 
ُ
كيَف َيكوُا الَعذاُب األليُم للُمحرِِم وَقد  َجعَل اهلل َعلي ِو اجلااَء ؟ فإّا اهلل تَعاىل َتوعنَد امل

بالَعذاِب األليِم َعلى اص طياِده بعَد إذ  نَعَهاُه َعنُو، مُثن جاَء التنخفيُف ِمن ُو َعلى َوجِهو يف اآليِة 
لِو تَعَعاىَل التّانيِة بّا  َجعَل َعلي ِو اجلَ  َعَفى اهلل َعّما َسَلفَ : اَاَء، وُهَو َمع ىَن قَعو 

يف َقوِل  5

                                                                                                                      
ٍء ِمعَن : « ز»وقد أثث  يف .  94: املاادة   1 تَعربَننُكُم اهللُ يف طاَعتِعِو َوَمع ِصعَيِتِو ِبَشعي  يا أيُّها الذيَن َصعَدُقوا اهلَل َوَرُسعوَلُو لََيخ 

 .وهو خطّ وُتريف الصني دِ 
 . الذك يُفيُد التنث يني" ِمن"أك حرُف اجلرِّ  2
 .5: املاادة 3
 .3: املاادة 4
 .91: املاادة  5
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َعّما َسَلَف ومن  قَعَتَل منُكم الّصيَد ُُمرًِما يف أّوِل مرٍة، وُهَو قول  : بعِض أهِل الِعل ِم؛ يَعع ِِّن 
(َحسن  

1. 

تَعَلَف أهُل ال  -ب علِم يف جواِز وأّما ما سّل َ  َعنُو من  صيِد أهِل الِكتاِب فاخ 
َلو مَجاعة   أكِلو، فَعَروى اب ُن القاسِم عن  مالٍك أننُو ال يُؤكُل، وقاَل بِِو أكتُر أصحابِو وأجاَز أك 
تاَر  أبو  من أهِل العلِم منهم  عطاء  واللني ُث والّشافعيُّ وأبو ثوٍر وأصحاُب الرّأِك، وإيّاه اخ 

َب ِمن أصحاِب مالٍك َرمِحَُو اهلل وَمن أجاَز مَحََلو بكر ب ُن املنذِر وُهَو قوُل ابِن وهٍب وأشهَ 
مالٍك َرمِحَُو اهلُل وَمن قَاَل بقولِو، ورأى  2(قولُ )َعلى َذبااِحهم يف اجلواِز وَمن مل جيُِاه وُهَو 

تَنالُو أي ديُكم ورِماُحكم[  ز  71/:    ] قوَل اهلل عّا وجلّ 
أننُو ِخطاب  للُمؤمننَي دوَا  3

ِ وأصحُّهما، وأّما ما سّلَ  َعنُو ِمن أكِل صيِد أهِل أهِل ال كتاِب، وُهَو أبع نَيُ الَقوَلني 
الِكتاِب إذا ُعِلَم أّهم مل يَذُكروا اسَم اهلل َعلي ِو عنَد َمن يَقوُل بِتحليِل َصيِدهم فإيّن ال أذُكُر 

الّتسِمَيَة َعلي ها سااغ  مستقيم ، وَقد  اآلَا ِفيِو َنص ا غرَي أّا مَح َل َذلَك َعلى ذباِاِحهم إذا تَعرَكوا
ُهم َمن أجاَزها وُهَو قوُل  َتلَف أهُل العلِم يف أكِل َذبااِحهم إذا َتركوا الّتسميَة َعلي ها َفمنع  اخ 

َلو تَعاىل  ٍَ وَعطاٍء وِعكرَِمَة، وَجعلوا قَعو  ُم اهلِل َعلي وِ : َمك حوٍل َواَل تَُّكلوا ِمنا ملَ  يُذ َكِر اس 
4 

وطَعاُم النِذيَن أُوتُوا ال ِكَتاَب ِحلٌّ َلُكم  : نسوًخا بَقولِو َتعاىل مَ 
، وَذباِاُحُهم من طَعاِمِهم  5

َمة  وأنّو ال جَيوُز أا  تُعؤ َكَل َذبيحُة َمن مل َيذُكِر اسَم اهلل َعلي ها وُهَو قوُل  ََ وقيَل إّا اآليَة ُُم َك
احَلسِن وابِن سرييَن والشنع يبِّ 
ِد ألّهم َقد  أمجعوا ، وهذ6 ا ُكلُّو يف َترِك الّتسميِة َعلى َسثيِل الَعم 

                                                                                                                      
 . «ت»سقط  من  1
 . «ت»سقط  من  2
 .94: املاادة  3
 .525: األنعام  4
 .1 :املاادة 5
ُطرِّف عثد الرمحاا بن قاسم الشعيب املعالقي نسعثة إىل مالقعة، وأبعو املطعرِّف كنيتعو؛ ولعد سعنة  6

هعع، وأفعَت يف 422هو أبو امل
من تقلّعد القضعاَء إىل (72فهعرس ابعن عطيعة، ص)ن عطّية بلده منفرِداً برااسِة الُفتيا حنواً من ستنَي سنًة حسب قوِل اب ََ ؛ ُث
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لِ )أمجعوا َعلى َجواِز  رُه . )َذبيحِة الّناسي لذِكِر اهلل ِعنَد الّذب ِ  1(أك  وهذا الذك َحَضَرين ذِك 
َِ الصّ  َكَنِّن قَعو لُو فيما سّل َتِّن َعنُو وأرد َت اسِتطالَع ما ِعندك فيِو واهلل أعلُم حبقيَقِة واِب وأم 

 . 2(يف َهَذا أو  يف ِسواُه، وُهَو امللّي بالّتوفيِو والّتسديِد ال َربن َغريُه؛ قَاَلُو اب ُن احلااِّ 

َم اهلل َعلي ها َصوافن : قوُل اهلل تَعاىل )  -ا فَاذ ُكروا اس 
قاَل اب ُن َحثيٍب يف  3

د  كاَا اب ُن َعّثاٍس يقَرُقها َصواِفَن َوِهَي ُتَصفُّ أي ديها بالُقيوِد عنَد حَنرِها، وقَ : الواِضحِة يُريُد 
َرُقها َصوايفَ  أا  يُعع َقَل ِمن ُكلِّ َبَدنٍَة يَُدها الواحُدة فَعَتصري قاِامًة َعلى َثالٍث، وكاَا احَلسُن يَعق 

بِ  أو ب: َعلى َمعىن صاِفَيٍة تَعّلو فَإذا َوَجَث  ُجنوُِبا، يَعُقوُل  الّنحِر فَإَذا ُصرَِع  للَموِت بالذن
، والَقنوُع يف َكالِم العرِب قَنوعاِا قَنوع  َسؤول  وقَنوع   ُع تَعرن

َفُكلوا من ها وأط ِعموا القانَع وامل
ّما مالك  ويَايُد اب ُن أسَلَم وسعيُد ب ُن ُجثَعري ٍ وابُن َعّثاٍس َفقالوا القانُع الّسااُل، وأّما  ، فَّ َعفاف 

ُن وقَتادُة والّضّحاُك ب ُن ُمااحٍم فَعَقالوا القانُع اجلالُس يف بيِتو ُةاهد  وإبراهيُم الّنَخعيُّ واحَلسَ 
ُّل وال يَتعّرضُ  ُع تَعرن الذك يَاوُرك ُمعِاًضا أا  ُيصيَب من .  الذك ال َيس 

وأمج َعوا َعلى أّا امل
ِيك وال ُيصرُِّح بالسؤالِ   .5(يف كالِم الَعرِب الّتعرُّضُ  4واالع ااضُ . َضِحينِتَك أو َهد 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                
م، وهي السنة اليت عالعو فيهعا متعيم بعن بلقعني صعاحب مالقعة، ومل تكعد  متعر سعنة َعلَعى عا لعِو حعَت أتع  5292/هع483سنة 

من . آلخععرينالععداارة علععى متععيم النععِذك خلعععو املرابطععوا واقتععادوه إىل سععجن أغمععات َعلَععى غععرار عععدد مععن ملععوك الطوااععف ا ََ ُث
عععاد أبعععو املطععّرف معععّرة أخععرى إىل القضعععاء مععع تلميعععذه وصععديقو أ  معععرواا بععن حسعععوا، ونظععراً ملعععا ُعععِرف َععععن املععرابطني معععن 

نيعل االبتهعاا ألمحععد : )ملايعد معن املعلومعات انظعر. تقعديرهم للعلعم وأهلعو، فقعد حصعل  للشععيب مكانعة ووجاهععة يف دولعتهم
 (. 527ص: ثة العليا؛ واملرق512بابا التتنثكيت، ص

 . «ت»سقط  من  1
 . «ت»سقط  من  2

3
 .31: احلّج   

4
 . االعااا، وهو خطّ  بنّي  : ورَد يف املِع أعالُه   
 . «ت»سقط  من  5
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ل أ  تِعاِلى[ ] 221] ألةث بي ِسِبب  نـ ا ول  قـِور  [ لنر يناِل اهلل لحوم  ا  :مسر
اَ : وعن  قَتادةَ : قَاَل اب ن حثيٍب يف الواِضحةِ  كاَا أهُل الشِّر ِك إذا حَنَروا الُثد 

أَخُذوا  1
َلن  ينناَل اهلَل حُلوُمها واَل  : من  َدِمها وَضَربوا بِِو يَعَتقرّبوَا ِبَذِلَك إىل اهلل ُسثحانَو فُّناَِل   

ِدماُقها ولِكن  يننالُو التعنق وى ِمن ُكم  
2 . 

 

ير  ِمعرِنى الِبائ س  [ ] 221] ألةث ب ي تـِفرس   [ِمسر
لُُو  تااُ  3، ال ثاِاسُ "ال َثاِاَس ال َفقريَ : "َوقَعو   .ال ُمح 

 

م  ِتِكاب ئ  الربِـيّـِنات  [ ] 227]  [مسألةث ب ي ح كر
وأّما قوُل مالٍك إننُو يُعق َضى بِِو لِلنذك هَو يف : القاضي إَساعيُل ب ُن إسحاَذ قَاَل 

يَدي وِ 
4   ِ ألان َحاَل اعص َمني 

ِت الثَعيعَِّنتاِا أا  َيكواَ  5 تَوت يف الثَعّينِة َفوَجَب إَذا َتكافَّ اس 
َكمن    6

َكمن  مل يُِقم  بينًة وأا  يَعثع َقى
ُء يف يِد َمن  هو يف 7 الّشي 

، واَل َُي َكُم َلُو باملِلِك َكما لِو 2هِ يَدِ  1
َتحَلَف املدنَعى َعلي ِو وأقرن الّشيَء يف َيدي ِو   .لِو اّدعى َعلي ِو ُمدنٍع ومل  تَعُقم  َلُو بينة  الس 

                                                                                                                      
ُا مجع َبَدنة  وهَي النناقَعُة أِو الثقعرة تُعن حعر مبّكعة، َسيع  بعذلك ألهعم كعانوا ُيَسعّمُنوَها لتعذب  ، انظعر 1 الصعحاح،  خمتعار: )الُثد 
 "(.بدا"، مادة 32ص
2
 .37احلّج ،   
 . «م»اليااس، والتصويب من : « ز»يف  3
 .يديو: « م»يف  4

5
ععتَعَوت  يف الثَعيعِّنَععِة، فَعَوَجععَب إذا » " : ر"يف    ِ اس  ععَمني  وأّمععا قععوُل مالععٍك إنّععو يُعق ضععى بِععو لِلنععذك هععو يف يدي ععِو ؛ ألّا حععاَل اَعص 

، ويثععدو أّا عثععارَة نسععخة الربععاط أصعع ُّ مععن «يَعُقععم  بِثَعيعِّنَععٍة وأا  يقععرن الّشععيء يف يععِد َمععن هععو يف يَععِده َتكافّتععا أا  يكععوَا َكَمععن مل 
 . عثارِة نسخِة أزاريف

 .تكوا: « ز»يف  6
 .يُقرّ : « ر»يف  7
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دنَعى : 3[إَساعيلُ ]قاَل 
ُ
َء َلُو ؟ فَعَقاَل امل أََرأَي َ  إا  ملَ  يُِقِم املدنعي بَعيعَِّنًة َأان الشني 

ِلفُ : ي وِ َعل َء يِل َواَل َأح  أَنَا أُقيُم الثَعيعَِّنَة َأان الشني 
َثُل ِمن َك الثّينُة يف َهَذا املو ِضِع : ، قُعل َنا 4 اَل تُعق 

دنِعي، 
ُ
ِي َما ادنَعى امل َا َيُكوُا ِمن َك َعَلى نَعف  هُد َعَلى اإلثع َثاِت، َوالَيِمنُي إَّنن َا َتش  ألّا الثّينَة إَّنن

َا  يف َذلَك املو ِضِع لَيت ُثَ  َلَك املِل ُك َكَما تُعت ِث ُ  5قَِثل َناَها ِمن كَ َوإَّنن
ُدنعي املِل َك،  6

بَعّينُة امل
[ملَ  ]فَتكوُا هِذه بإزاِء تلَك، مُثن يَرِجُع إىل مَييِنك فَإذا 

يُِقم املّدعي الثينَة فهو املوِضُع الذك  7
ا َتشهُد جعَل فيِو َعلى املّدعى َعلي ِو بِالَيمنِي  وال جَيوُز أا  تُقاَم بينة  مقاَم مَييِنو ألّا الثّينَة إَّنن

َعلى ااهِر املِلِك، واليمنُي َعلى َحقيقِة الثاطِن، أال َترى أّا الشُُّهوَد إذا َشِهدوا َعلى املِلِك 
ا يقولوَا ال نَعَلُمو بَاَع وال َوَهَب، وَلو  قالوا مل يَثع  ومل يَعَهب  َلكاَا تَ  . عّديًا منهم وَجهالً إَّنن

: ، يف كالٍم َلُو طويلٍ 8(القاضي، َرمِحَُو اهلل)قاَل إَساعيُل : قَاَل القاضي أبُو َعث ِد اهلِل 
تَصرُت ِمن ُو هذه النُّكتَة ألّا الذك يف َيديِو الّشيُء لَي َس توجُب َيُده اِلمل َك إذا َكاَن   اخ 

نا صاِحَثها إذا ادنعى ولغري مل ٍك،  9الَيُد َقد  تكوُا ِلِمل كٍ  َلف  َتح  َا اس 
وَلو  كاَن  اليُد ِملًكا مل

ُدنعي، ولِكنن اليَد َقد  تكوُا لغرِي املِل ِك فَإَذا أقاَم الذك يف 
َعلي ِو  ُمدنٍع وَلَما َسَِع نا ِمن بّينِة امل

عىن  يَِده الشيُء الثيعَِّنَة َعلى أنّو َلُو َكاَنِ  الثّينُة َقد  أحدث  َلُو ِمن 
َ
ما مل [ ز  71/ ] امل

، انظر  َكالَم إَساعيَل  : قاَل اهلل َتعاىل)آخرُه يف كتاِب الّشهاداِت مَن املثسوطَِة [ اّلِذك]َيكن 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                
1
 من املع " يف"سقَط حرُف اجلرِّ   
 .يديو: « ر»يف  2
 . «ز»سقط  من  3
 .حنلف: « ر»يف  4
 . «ر»سقط  من  5
 .أثثت : « ر»يف  6
 . «ر»، والتصويب من «ز»سقط  من  7
 . «ر»سقط  من  8

9
 . فقد سقط الُم اجلرِّ " ز"، أّما يف "ر"وهذا هو األصّ  الذك َوَرَد يف   
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 ال يَِلت ُكم  مِّن  َأع ماِلُكم  َشي ًئا
هَو من  ال يَِلي ُ : قاَل القاضي 1

رى أََلَ  2 ، وفيِو لَُغة  أخ 
ّ لُ  وَلو  جاَء َهَذا ا ُكم  أو ال َي  َ ّ لِ  حَلرُف يف سورَِة احُلُجراِت َعلى هِذه الّلغِة َلقاَل ال َي

ءٍ : يالِت ُكم  َعلى َتسهيِل ا ماِة، ويف سورِة الّطوِر  َوَما أَلَت ناُهم  مِّن  َعَمِلِهم  مِّن  َشي 
َعلى  3

رى التَ  َوَلو  جاء َهَذا احلرُف يف سورِة الّطورِ  4َعلى الّلغِة التّانيِة اليت يِّل ُ   5َعلى الّلغِة األخ 
ناُهم وما أشثهو: وما لِت ناُهم  ِمن  َعَمِلِهم ، يَقولُ : يَليُ  لقاَل  5التَ  لُو تَعاىل. ما ِحف  : قَعو 
 َِتَتَثها َفِهَي مُت لى َعلي و اِك 

رى  6 َعلى الّلغِة الواحدِة، أم لى مُي لي وَلو  كاَا َعلى الّلغِة األخ 
ِلل  َولِيُُّو بِالَعدلِ َفِهَي مُت َلُل َعلي ِو وكذلَك  وِهَي مُيّل لقاَل اكَتتَثها فَعل ُيم 

لو كاَا َعلى اللُّغِة  7
رى وِهي أم لى مُي لي َلقاَل  لِ : األخ  ِل َولِيُُّو بِالَعد   .فَعل ُيم 

 

 [الرق ررِحة  وأقرِسام  ا [ ] 228]
َقِسُم َعلى َثالثَِة أَق سامٍ  ، وقُعر َحة  ِإا  َنَكَّها : اَل ُقر َحُة تَعنع  فَعُقر َحة  مَت ُصُل أَبَدًا ال جتَِفُّ

قاِت،  ء ، وقُعر َحة  َتسيُل ِهَي ِمن  ذاُِتا يف بَعع ِض اأَلو  صاِحُثها ساَل   وِإاّل ملَ  َيِسل  ِمن ها َشي 
 .َحُة اأُلوىَل خِبِالِفِهماوهاتاِا ال ُقر َحتاِا َسواء ، وال ُقر  

                                                                                                                      
1
 (.54: احلجرات " )و ِإا  ُتطيعوا اهلَل وَرسوَلُو ال يَِلت ُكم  مِّن  أَع ماِلُكم  َشي ًئا: "قَعثع َلها   
 .يِّلُ  ، مبعىن ال ينق ال : أك 2 

3
 .25:الّطور   

4
 . اليت هَي يِّل ُ : وهو غري صحي ، ولعّل العثارَة الّصحيحَة " بال : "ورَد يف املع   

5
 . وهو غري صحي " الا"وَرَد يف املع   

6
َرًة وَأصيالً »   َتَتَثها َفِهَي مُت لى َعَلي ِو ُبك   .4 :ا الفرقا« و قالوا َأساطرُي اأَلونلنَي اك 

7
 .282: الثقرة   
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ِدِه ِمَن اهللِ : َقولُو تَعاىل وَمن  أَو   بَِعه 
، وَكذلَك "َأو  "ال ِمن  " َو ّ "ُهَو ِمن   1

لُو تَعَعاىَل  وإب راهيَم الِذك َو ّ قَعو 
2 . 

وا وال تُعغ ِمد: البِن قُتيثَة يف َحديِث َعثِد الّرمحِن ب ِن َعو ٍف " َغريِب احَلديثِ "يف 
ّ رَُكم  وتولِتوا أَع ماَلُكم   : وكاَا من  ُدعاِء أمِّ هشاٍم السنلولِينِة . الّسيوَف عن َأع داِاُكم  فَتوتِروا َث

َتث و َعلي ِو  األص وات"  .3"َاحَلمُد هلل الذك ال ُيالُت وال يُفاُت وال َتش 
 

َز ِما  [ ] 229]  [مسألةث ب ي   نرِكار  الروِك ي   بـِيرِن ِشير
َقرأُت الّتوقيَف الواقَع َعلى َهَذا [: بَعع ُض الُفَقهاِء ما َهَذا َنصُّوُ ]ّلة  أجاَب َعنها مس
ِلو أننُو َما بَاَع  4الكتاِب والوَكاَلةَ  املَقيندَة َعلى وَكيِل املوقِِّف َعث ِد الّرزّاِذ َوإن َكاَر الوَكيِل عن  ُموَكِّ

قَثَضو والَعقَد الِذك يت لوه، ودفَع َعثد الّرزّاِذ إىل أخويِو  بَاَع شيًئا ِمن  مجَيِع َما َوَقَف َعلي ِو َوالَ 
ما ذَكَر أننُو َدفَعو إلي ِهما، فالِذك أقولُو يف ذلَك أننُو يَعل َاُم َعثَد الّرزّاِذ ُغر ُم مَجيِع ما ذُِكَر أَننو 

ا وال قَثَض، مُثن قاَم بَعقِد باَعو وَدفَعو إىل أَخويِو إلنكارِه يف َجواِب الّتوقيِف أننُو ما باَع شيئً 
َركِب والَعثدي ِن 

اإلنفاِذ فهو ُمكّذُب الثَعيّعَنِة اليت قاَم ِِبا وُمسِقط  َ ا، فَيلَاُمو ُغرُم ََثِن امل
والّصوِف ومَجيِع ما ذكَر من الطِّفِل وغريِه، فإا  قام   َعلي ِو بَعّينة  بعدٍد ُمَسّمى يف َذلَك ُكلِّو 

قم  بّينة  َعَلى َعَدِد َذلَك ومَتادى َعلى اإلن كاِر الذك أن َكرَه وَكيُلو، كاَا الَقو ُل َغَرَمو، وإا  مل تَ 
يف َذلَك قوَل الطّالِب َمَع مَييِنو فيما يشثو، ويَلَاُمو ُغرُم ما ََيِلُف الطّالُب َعلي ِو إذ َقد  نَفى 

لُو لَِتكذيِثو بَعيعَِّنَتوبإنكارِه علَم الَعدِد، وقاَم بعَد َذلَك يَّدعي بعَض ما أنكرَه َثُل قَعو  . ، َفال يُعق 

                                                                                                                      
1
    ِدِه َواتعنَقى فَِإان الّلَو َيُِبُّ ال ُمتنِقنَي  (71، آل ِعمراا ) بَعَلى َمن  أَو َ  ِبَعه 

2
 .37الّنجم،   

3
 .5/577: غريب احلديث البِن قتيثة   

 
  . «ر»املقالة، والتصويب من : « ز»يف 4
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الفقيُو )وأجاَب  1(قاَل ِبذا اجلوابِ . )َهَذا الذك اهَر يل فيما سّلَ  َعنُو وباهلِل التعنو فيوُ 
تّّمل ُ  سؤاَلَك وَوَقفُ  َعلي ِو، وإنكارُه وكيَل املَوقِِّف عثِد : ب ُن احلااِّ  2(القاضي أبو َعث ِد اهللِ 

َعنُو ِلما َتضّمَنو الّتوقيُف، يقَتضي أاّل تُقَثَل ِمن ُو بعَد ذلَك بَعّينة  َعلى الرَباءِة من  بعِض  الّرزّاذِ 
نَفى ُوجوَب احلوِّ يف أصِلو، فَعَنفُيو َلُو يف أصِلو يوِجُب  3(َقد  )ما يف الّتوقيِف أو كلِّو، ألنّو 

لُو وقوُل َمن َيشَهُد َلُو ِبذِلَك، أننُو مل يكن  مَثن قَضاء  َعنُو وال بَراءَة ِمن ُو، فَ  وَجَب أا يَعث ُطَل قَعو 
َوفعنَقو )وإا مل يَعل َام  َعث َد الّرزّاِذ ُغرُم ََثَِن ما زعَم أننُو باَعو ودَفع إىل َأَخوي ِو، وإا َرأى القاضي 

ا ِلما يف َهَذا األصِل مَن االختالِف بنيَ  4(اهلل  املاِلِكنَي إص الَح هِذه القضّيِة فهَو َحسن  جد 
َِتوِ )، 5(َرمحهُم اهلل) ُد ِبَرمح  َُسدِّ

، قَاَلُو ُُممنُد ب ُن احلااِّ، 6(فاهلل أع لُم حبقيقِة الّصواِب َوُهَو امل
رُهُ  ، وما تَعَقينَد 7تّّملُ  سؤاَلك ووقف ُ  َعلى الّتوقيِف املَسطنِر أعلى َهَذا الكتابِ : وأجاَب غيع 

َتظ هَر بِِو عثُد الّرزّاِذ، وَوقف ُ  َعلى َذلَك ُكلِّو، وإنكاُر الوَكيِل تَعَقينَد َُت َتو من اإلنكاِر وما اس  
َب بَعيعَِّنَتو   8(َقد  )ِلما أنكرَه يُعث ِطُل قياَم عثِد الّرزّاِذ بالَعقِد الذك اسَتظ َهَر بِِو ألنّو  ََ َكذن

َم مَن الوَِكيِل، وتَعل َاُمو األَثاُا النيِت أقَعّر ِبِ  9باإلنكاِر الِذك ا يف الَعقِد املسَتظ َهِر بِِو إا  شاَء تَقدن
 .شاَء اهلل 

يازِتأ بأمر  القاضي، [ ] 232]   مسألةث بي صّحة  عقرد  ِمن أقربِت م لِكأ وح 

                                                                                                                      
 . «ر»سقط  من  1
 . «ر»سقط  من  2
 . «ر» سقط  من 3
 . «ر»سقط  من  4
 . «ر»سقط  من  5
 . «ر»سقط  من  6
 .املقيد أعاله: « ر»يف  7
 . «ر»سقط  من  8
 . «ر»اليت، والتصويب من : « ز»يف  9
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 [وب ط ن  ِعقد  القائم  ِعليرأ ، إلجمال أ وضعف أ
اجَلواُب . ًمابسِم اهلل الّرمحِن الّرحيِم، َصّلى اهلل َعلى َمو النا ُُمَمنٍد وآِلو وَسلنَم َتسلي

ثيلَيَة،   َشٍر َعَلى َواِدك أنربَا ِمن  ِإق ِليِم َوبَر ِمن  ُكورَِة إش  َرضَي اهلل عن َك يف َرجٍل َلُو َمال  مبَج 
َنص رَاينٌّ ُذو َجاٍه َوَمق درٍَة، وََكاَا َلُو وَِكيل  َنص رَاينٌّ ع َلَعنَعُهَما اهلل ع [ ز  77/ ] َكاَا جُياِورُه فيِو 

تَسَب الّرجُل يف ِعر ِض  (ص)ُيَصرُِّح الوَكيُل الّنص رَاينُّ ِبَسبِّ الّنيبِّ  وَكااَ  وَشرنَف وَكرنَم، فاح 
َنُو، مُثن  ث َل يف ُعنِقو َوَطونَل ِسج    الّنيبِّ َصلى اهلل َعلي ِو وسلنَم َوأَثع َثَ  ذلَك َعلي ِو وََكتعنَفُو َوأل َقى احلَ 

ِر  ِن، َوَعاَقَب الننص رَاينن ع َلَعَنُو اهلل ع َعلى الرنجِل ال َمذ ُكوِر َوَغَصَثُو َكنَعَفت و الِعنايَُة وأُخ  َا ِمَن الّسج 
رَاِجو  يف َمَواِضَع ِمن  َمالِِو جِلَاِهِو َوَمق دَرتِِو، فَعَرَفَع َذِلَك ِإىَل السُّلطاِا، فَّمَر بِان ِصرَاِفِو َوإخ 

ونفوا َعلى مَجيِعو َمو ِضًعا َمو ِضًعا، وَشيًئا َفشيًئا، وَمكانًا لِل ِجَواِر العدول َمَع املسكر فَتط
َد وثيقٍة بالثاشة والَعدِد والصِّفِة والّتحديِد ُمفّسرًَة  تَعنع َقذوه وَعِمَل ِبذِلَك َعق  َمكانًا، َحَت اس 

نَعُهَما َحّدا، ومَتّلَك الّرجُل ذلَك ُكلنو ِمن ماِلو ِمل ًكا َصحيًحا ، َفلّما كاَن  هِذه وكاَا ذلَك بَعيع 
األياُم أداَمها اهلل وَنَصرها أناَل َعلى َماِل الننصرايّن ع َلَعَنو اهلل ع َقوم  فافع َتَدوا إىَل تلك املواضِع 
َتظهَر الرنجُل بتلَك الَوثيقِة وكّلَف التنثاَت واحليازَة َفحاَز  وغريِها من  ماِل َهَذا الّرجِل، فاس 

فَلّما رأى َذلَك . َمرّاٍت تَعَعّديهم  وتَعَغلُِّثِهم  َعلي ِو، وَهّددوه بالّضرِب والقتلِ  مَجيَع األم اَلِك ََثااَ 
َنُتو تُعرُف ِبِدمَنِة الثقي، وِنص َف َحثٍل يُعَرُف  أع طاُهم اث ننِي وَثالثنَي أصاًل من  َزيتوٍا، ِدم 

ادك أبني ِفرارًا من الّتهديِد ، وِمَن الّرحى املقابِلِة بعَد أا درك َعلى و 1]  [مبناٍخ، وِنص َف 
بالّضرِب والقتِل وخوفًا ِمن ُو َعلى نَعف ِسو، وارتَفَع اإلشكاُل بيَنو وبيَنهم وان عَقَد ِبذِلَك َعقد  
بَيَنهم، وَتشاَهدوا ِفيِو، وثَثَ  َذلَك ُكلُّو، وأن اَلو القاضي أعانه اهلل والّسلطاُا أيَّده اهلل تَعاىل 

َذ كوروَا بوثيَقٍة تَتَضّمُن بَيَع العر ِّ صاِحِب وَنصرَه، خُبطوِط أي  
ُن اِلوَا امل

تظَهَر امل ديِهما فاس 
املواريِث مَن الّنصراينِّ ال َمذ كوِر ة َمَلًة يريدوَا أا َيستَعو ِعثوا ما فيها من  ماِل َهَذا الّرجِل 

                                                                                                                      
 .بياض يف األصل 1
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َمُل التّابُ  َلوُ  ُج 
ِ  -َرمِحََك اهلل تَعَعاىَل -أف ِتنا . الذك َتضمننو َعقُده املَفسنُر امل أكُّ الَوثيَقتني 

نُة بيَع العر ِّ َصاِحِب املواريث؟ وهل  جيُب للّرجِل أا : أَع ملُ  مَلُة املَتضمِّ ُج 
املَفسنرَُة أم امل

يَرِجَع فيما أع طاُهم خَماَفَة الّضرِب والقتِل والّتعّدك َعلي ِو ؟ وهل  يُعا َجروا َعنُو؟ مّجورًا مَوفعنًقا 
ُد ب ُن أمحَد ب ِن احلَااِّ . شاَء اهلل تَعاىل إا   إذا كاَا : فّجاَب الفقيُو القاضي أبو عث ِد اهلِل ُُممن

ُده  األمُر َعلى ما وصفَ  ِمن إثثاِت الّرجِل ِملَكو وِحياَزتو إيّاه بّمِر القاضي َوفّعَقو اهلل فَعَعق 
تظَهَر ِِبا القااموَا َعلي ِو؛ إلمجاِ ا الذك قاَم بِِو عاِمل ، وال يُعل تَعَفُ  إىل الَعقِد الذك  اس 

وضعِفها، وين َثغي لألمرِي أيَّده اهلل َعقُد ما َحكَم بِِو القاضي وفّعَقو اهلل وأب قاه، وإن فاُذه
1 

ِل يف ذِلك ُق ِسطنَي َعلى َمناِبَر ِمن  نوٍر يَعو َم »:  (ص)قَاَل رسوُل اهلل . وَُتَّرك الَعد 
إّا امل

ُد ب ُن أمَحَد ب ِن احلااِّ، وجاَوَب فيها أي ضاً . احلديث 2«... الِقياَمةِ  واهلل َويلُّ الّتوفيِو؛ قَاَلُو ُُممن
، وأنَاَل القاضي 3[وِحياَزتو إياه]إذا كاَا األمُر َعلى َما َوصفَ  ِمن إثثاِت الّرجِل ِمل َكو : 

ثيَل إىل الّرجِل يف مالِو، ويَنثغي ملن  َوفّعَقو اهلل َلُو فيما أث ثَتو عنَده مبا جيُب مَن احُلكِم َفال سَ 
ُر املسِلمنَي َصر ُف املتَعّديَن َعن ُو وَكفُّ  والُوقوُف عنَده، وباهلِل التعنو فيُو؛ قَاَلُو  4]  [إلي ِو أم 

 .ُُممنُد ب ُن أمَحَد ب ِن احلااِّ 

 

 مسألةث بيِمنر أقاِم حّماما، ورحى، على ساقيةز قديمةز [ ] 235]

 [ب ا مِن ش ركائ أ  بنظام  الم حاِص ة  يِنِتف ن  
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اجلواُب . بسِم اهلل الّرمحِن الّرحيِم، صّلى اهلل َعلى َمو النا ُُمَمنٍد وآِلو وسلنم َتسليًما
قوَا املاَء َعلي ها َسق ي أرِضِهم وَثارِِهم وَجّناُِتم،  َرضَي اهلل عن َك يف أهِل قريٍة  م ساقية  َيس 

نهم  حصنة  ولكلِّ واحٍد م
يف املاِء ال َمذ كور َمعلوَمة، والّساقيُة ال َمذ ُكورَُة يف أرِض الّسلطاِا،  1

منهم ، َيُسوذُ  2ويف أرِض َرجلٍ 
َها يف اليوِم الذك جيُب َلُو، ال   3 كلُّ واِحٍد منهم   ِحصنَتُو َعليع 
واملاِء املذكوَري نِ  ، َعلى هِذه الّسثيِل كانوا يف الّساقيةِ 4يَتعّرُض واحد  منُهم لصاحِثو

منُذ   5
داُدهم؛ فلّما كاَا منُذ عشرِة أعواٍم أو حنِوها اّتصَل منهم   كانوا وعليها وكاَا آباقُهم وأج 
رجل  بالّسلطاِا، وُهَو الذك بعُض الّساقيِة يف أرِضو، فّقاَم َهَذا الّرجُل ال َمذ كوُر ُتَ  

َدثو و  مل يكن  قطُّ ُتَ  هذهِ الّساقيِة ال َمذ كورَِة مَحّاًما اسَتح 
اَء  6

َ
الّساقيِة مَحّام ، وأَخَذ امل

َذكوِر مَن الساقيِة ال َمذ كورَِة مُثن أقام  7حِلمناِموِ 
ال َمذ كوُر بعَد احلّماِم ُتَ  الّساقيِة  8(الّرجلُ )امل

الّساقيِة ال َمذ ُكورَِة رحًى وفَتَ  الّساقيَة ال َمذ كورََة وغريَها وأخَرَجها َعن  
ِلها َحدِّها وَ  9 َشك 

وأد َخَل َعلي ها َما َتط َحنُ 
ِبِو َرَحاُه، وكاَنِ  الّساقيُة ال َمذ ُكوَرُة ال يُدِخُل [ ز  78/ ]   10

ِي أرِضهم وَثارِهم، وكاَا ال يقُع مَن  ِر ما َيتاجوَا إلي ِو لسق  َعلي ها أرباُِبا مَن املاِء إاّل بقد 
 -وفّعَقَك اهلل  -َفهل  جيوُز . شيء  قثَل َذلكَ  الّرحى اآلَا، 11(فيوِ )املاِء، يف املوضِع الذك 
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ُذ املاِء حلّماِمو وَرحاه مَن الّساقيِة ال َمذ كورَِة َوُشرََكااِو يف الّساقيِة غرُي   ذا الرنجِل ال َمذ كوِر أخ 
راضنَي بّخِذه وهم  بَعُنو عمِّو، والّسلطاُا مل يَعلم  ذلَك وال أع َلَمو أحد ، وبعُض الّساقيِة 

َمذ كورَِة يف أرِضو ؟ بَعنيِّ  لَنا ذلَك بَيانًا شاِفًيا ُمَوفعنًقا إا  شاَء اهلل َعان وَجلن ؟ فّجاَب الفقيُو ال  
َاِء حوٌّ، وإا  كاَا مَيُرُّ َعَلى : القاضي أبُو الوليِد ب ُن ُرشدٍ 

إا  مل َيكن  لَصاحِب احَلّماِم يف امل
ِِه، فلي َس لُو أا  يّخُ  ُلُو ِمل كًا  ُم  )َذ من و َشي ئًا إالن برَِضا أربَاِبِو أَر ِضِو ِلَغري  ؛ وباهلِل 1(إذا كاَا أص 
 .التعنو فيُو؛ قَاَلُو ُُممنُد ب ُن رشدٍ 

  
 2[ِشِ اِدا  السوماع  بي ن كران  اِلوصّية  ٍير  ِعاملةز  شو بِيمينز [ ] 232]

ِتِو َوَجَواِز أَ  ََّلة  يف َرُجٍل أو َصى يف ِصحن رِِه َأا  ُُي رََا َعنُو بَعع َد َوفَاتِِو ثُعُلُث مجَيِع َما َمس  م 
َياِء وََكِتريَِها ويُعَفرنَذ َعَلى امل َساِكنِي، فَعتُعُويفَِّ الّرُجُل َوَورِثَُو َوَرثَعُتُو، ُفو ِمن  قَِليِل اأَلش 

وملَ   يَعَتَخلن
ٍد َعَلي ِهم  ُعِقَد ِِبَا، َوَشِهَد ِفيَها قَعو م  ُُي رُِجوا ال َوِصينَة ال َمذ ُكورََة لِلَمَساِكنِي، َوأَن   َكُروَها بَِعق 

ِفيَقَك ِإا  َكاَن   َشَهاَدُة  ِتَفاَضِة الَفاِشيِة، بَعنيِّ  لََنا أََداَم اهلُل تَعو  بِالسنَماِع ِمَن النناِس َوااِلس 
ََّجاَب ال َفِقيُو الَقاِضي دٍ  السنَماِع يف َهَذا َجااِاًَة أم  اَل ؟ َف اَل جَتُوُز يف َهَذا : أبُو ال َولِيِد ب ُن ُرش 

ُم ِِبا ِفيِو، َويَعل َاُم ِلَوَرثَِتِو الَيِمنُي أَنعنُهم  َما يَعع َلُموَا ال َوِصين  ك  َة، َوبِاهلِل َشَهاَدُة السنَماِع َواَل َيِص ُّ احلُ 
 .التعنو فيُو، قَاَلُو ُُممنُد ب ُن ُرشدٍ 

  
 أنر ي فِرِض للم حّبس  ن يبث منر ق يِمة  ما ِحبوِس ه ر يج وز  [ ] 233]

 [  ا ابرتِقِر وقـِِبتتر حاِجت أ  ؟ 
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.  ِبسِم اهلل الّرمحِن الّرحيِم، َصّلى اهلل َعلى سيِِّدنا وَمو النا ُُمَمنٍد وآِلو وسلنم تسليًما
ُن َتَسِخ يَتفّضُل الُفَقهاُء املشاَوروَا األِجاّلُء الُفضالُء أداَم اهلل َتوفيقَ 

هم بالُوقوِف َعلى الَعقِد امل
َُحثنِس َعلي ها، واف تَقَر 

َُحّثَس ال َمذ كوَر فيِو ُوِلَد َلُو أوالد  بعَد االبع َنِة امل
بَِثطِن َهَذا السُّؤاِل، وإّا امل

َُحثنُس َعلي ها، فاحتاَا الَثنوَا احلا
ِدثوَا بَعَد األُب وان قَطَع ِبَذِلَك عنُهم وَتاونجِ  االبع َنُة امل

َُحثنسُة ُكلُّها إذ  تَعذنر بَعي عُ 
ِثيِس وثَعَثَت   حاجُتهم وفاقَعتُعُهم وَضروَرُُتم فَثيَعِ  الّداُر امل التنح 

1 
َقطَ  بَعِضها وإالن أس 
األُب ما كاَا استت ناه ِمن ُسكىن الُغرفِة َوَسدن من  َثِن الّداِر َخلنةَ  2

الَثننَي  3
َتكوُا ُُمثنسًة فّثَثَ  األُب ال َمذ كوُر حاَجَتو وفاقَعَتو ووَكيَد َضروَرتِو،  واب تيَع يف الثاقي دار  

َثيَعِة بالّشرِط ال َمذ كوِر فيها ما َيسدُّ ِبِو َخلنَتو ِمن ُو 
وَسَّل أا  يُفَرَض َلُو من  ََثِن الّداِر احملثنسِة امل

تَنَع َعلي ِو  لذِلك  وقيلَ  ال يَلَاُم، فَيتَعَفّضُل الُفَقهاُء املشاَوروَا أعانُهم إّا َذلَك : وَضروَرتَو فام 
اهلل باجلواِب إا  كاَا يَلَاُم أا  يُفَرَض من َذِلَك َعلى األِب وُتَسدن َخلنُتو ِمن ُو أم  ال ؟ مّجوريَن 

َثُغ ب ُن ُُمَمن . ُمَوفنقنَي إا  شاَء اهلل َتعاىل ٍد أاّل يُفَرَض َلُو فّجاَب الَفقيُو املشاَوُر أبو القاِسِم أص 
من  َثِن الّداِر إذ  ال َيص ُّ مَتَلُُّكو ويُفَرض َلُو من َغلنِتها
إا  كاَا فيها َفض ل  َعّما ََيتاُا إلي ِو  4

َثُغ اب ُن ُُمَمندٍ  َُحثنُس َعلي ِهم، واهلل َويلُّ التنوفيِو برمحِتو؛ قَاَلُو َأص 
وأجاَب الَفقيُو القاضي أبو . امل

ِتو، قَاَلُو ُُممنُد ب ُن رشٍد : ب ُن ُرشدٍ الوليِد  َاجَلواُب صحي   وبِو أقوُل، واهلل ويلُّ الّتوفيِو برمح 
َتعاُا، : وأجاَب الفقيُو القاضي أبو َعث ِد اهلِل ب ُن احلااِّ  ُس 

َاجلواُب َصحي   ومبتِلو أقوُل، واهلل امل
 .قَاَلُو ُُممنُد ب ُن أمَحَد ب ِن احلااِّ 

 

لرِعت أ  ] [ 234]  ل ط ِ ا ب س  ٍِيرر ن  بـِِيخر لرِعة   ر  ي ِساب ر  ب س  أِلةث ب ي الّتاج   [ِمسر
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َسفرًا إىل اجَلاااِر  1َجواُبك رضَي اهلل عن َك يف رجٍل أز َمعَ . ِبسِم اهلل الّرمحِن الّرحيمِ 
ِبَاي ٍ  َلُو لَِيثيَعُو، وَوجنَو قَعو م  َمَعوُ 
و وقَعث ِض ََثِنو وَجل ِب ِسَلٍع ِبَذِلَك التنمِن َزيًتا  م  وَكلنفوه بِثَعي عِ  2

ُل الاّيَ  ال َمذ كوَر إىل اجلاااِر وأو صَل الذك َلُو  َُتَحمِّ
إا  رأى لذلك وجًها، َفوصَل الّرجُل امل

رَكِب مَجيَع الاّيِ  زيِتو وزيِ  الَقو 
َ
ِم والاّيَ  الِذك َوجنَهو َمَعُو القوُم، فثعَد ُوصولِو أخرََا مَن امل

ساملاً، وَخلَط مَجيَعو، وصاَر خلطًا واحدًا يف َخواَ  ُكِتَب َعلى ُكلِّ خابَِيٍة من ها اَسُو، 
فاع تَعَرَض َعلي ِو رجل  يف َخلِطِو ِمّن كاَا يَعِرُف أّا مجيَع الّايِ  مل يكن َلُو، فقاَل مبحَضِر 

ألحٍد معي فيِو ِبوديعٍة وال بغرِي  الاّيُ  الِذك َخلطَ  َزييت ال َحون : مجاعٍة َيشهدوَا َعلي ِو 
َلِع إىَل أَل ِمر يََة وبعَضها  َذلَك، مُثن َشرَع يف بيع الاّيِ  واشَاى ِسَلًعا ورقيًقا وبَعَث بَعَض السِّ

مجلة ، [ ز  79 /] وبقَي َلُو مَن الاّيِ   4إىل املهديةِ  3[سث تَة، وبَعَعَث ذَهثًا عي ناً ]إىل 
وكلنَف رجاًل من اجلاااِر بثيِع َذلَك الّايِ  فَثاَع الّرجُل املكّلُف يف َغيَثِة  فانَصرَف إىل َسثتةَ 

ِل الاّيَ  ال َمذ ُكوَر أكتَعرَه مُثن ان صَرَف من َسثتَة إىل اجلاااِر َفوجَد الّرجَل َقد  باَع أكتَعَر  َُتَحمِّ
امل

ََثِنو وَثِن ما كاَا باَعو الّرجُل يف َغيَثِتو،  الاّيِ  فَتوىّل هو بَيَع ما بَقَي مَن الاّيِ  وقَعَثَض مَجيعَ 
مُثن أخَذ يف االنصراِف إىل سثَتَة فادنعى أّا الّروَم أَخذوُه وأَخذوا ما بقَي عنَده من ََثِن 
َم ذِكرُُه، يَقوُل إّا َثَن زيِتُكم   لنَي َلُو إيّاه َعلى ما تقدن الاّيِ ، وَخاَطَب أصحاَب الّايِ ،املَتَحمِّ

هل  َيكوُا َهَذا الّرجُل  -أعانك اهلل-حنَي أَخُذوين، بَعنيِّ  لَنا  5[مِّّن ]الذك أَخَذه الّروُم  كااَ 
بِتَعَعّديِو يف َخلِط َزيِتِو باي ِتهم َمَع اختالِف أنواِع الاّيِ  وبإنكارِه أننُو لَي َس ألحٍد َمَعُو فيِو حوٌّ 

إذا : َب الَفقيُو القاِضي أبُو َعث ِد اهلِل ب ِن احلااِّ ضامًنا َلُو ؟ أف ِتَنا باجلواِب مّجورًا ؟ فّجا

                                                                                                                      
 .عامَ : « ز»يف   1
، وهو سياذ ركيك: يف مجيع النسخ  2  َ  .ووّجَو معو قوٍم
 . «ر»، والتكملة من «ز»بياض يف   3
 . «ر»أملريَة، والتصويُب من : « ز»يف   4
 .«ر»لة من ، والتكم«ز»بياض يف  5
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َخَلَط الاّيَ  مبتِلو َعلى َوجو الّرفِع واحَلوِز َفال أَرى َعلي ِو َضماناً، وباهلِل التعنو فيُو؛ قَاَلُو ُُممنُد ب ُن 
 .أمَحَد ب ِن احلااِّ 

 

دز [ ] 231] أِلةث ب ي ح ب سز ِعِلى ِمسرج   [ِمسر
َّلة  ]  َها ال َقاِضي أبُو َعث ِد اهلِل َرِضَي اهللُ َعنُو [ َمس  ِجٍد، َأَجاَب َعنع  يف ُحُثٍس َعَلى َمس 

َوابُ : مبَا َهَذا َنصُُّو  ََ َّمنل ُ  ُسَؤاَلَك، َواجل  ِل َهَذا : َت َعَلى ال َقاِضي أا  ميَُحَِّ  َعن  أَه 
َتَتَل َنصن  ثيِس، فَإَذا َوَجَده وثَعَثَ  ِعن َده ام  ُُثِس الّتح  ُه وَعِمَي أمرُه َُتَرنى يف احل  ُو، َوِإا  مل  جيَِد 
تَعرََا َلُوِ، وَُت صريُه باحُلُصِر، وبُعن ياُا  1[أا  ]َوَصَرَفُو يف اأَلَهمِّ ِمن  َمَصاِلِ  َذاِت اجل اِمِع ِمت ل  ُيس 

َما َرثن من  ِحيطَانِِو َوَوَهى
َها، فَِإا  أَنَاَف شيء  ِمَن الَغّلِة  2 َعلى َذلَك استَّجَر َمن  يُقيُم ِمنع 

فيِو اعُطثَة والّصالَة وإا  أََب َعِن الطنو ِع ِبَذِلَك، َومبِت ِل َهَذا أف ََت الَفِقيُو ال َقاِضي أبُو ال َولِيِد ب ُن 
رَِة اإِلَماِم َواَعِطيِب إا  َشاَء اهللُ  ِجِد َعَلى ُأج  َِ َذاِت ال َمس  َم َمَصاحُل  .ُرشٍد َأا  تُعَقدن

  
و  مِن الّسجود  [ ] 231]  [مسألةث ب ي الّس ر

عععحابَِنا ععععن  أِ  : الَفِقيعععُو القاضعععي أبعععو عثعععِد اللّعععِو َرِضعععَي اللّعععُو َعن عععُو [ قَعععالَ ) ]  قعععاَل يل بَعع عععُض أص 
َّغ معاتَ  3(ُُمَّمٍد من  ََسعاِع عيسعى عٍد َعث عِد ال َعايعِا ال َفقيعِو الّتوُنِسعيِّ العذك كعاَا ِب َععن  َأ  ُُمَمن

4 - 

                                                                                                                      
 . «م»و« ر»، والّتكملة من «ز»سقط  من  1
 . «ت»ونفى ، والتصويب من : « ز»يف  2

3
 .«م»سقط  من   
 السعوداا بعالد يعدخلوا مياسعري جتعار ، وهم املصامدة الرببر قثاال وأهلها من ،درعة وادك بقرب املغرب أرضمدينة من  4

 واألحجعار واألصعداف الاجعاا معن العنظم وصعنوف والعمعاام الصوف بوثيا واألكسية امللوا النحاس من األموال بقناطري
 عالمعات منعاز م وألبعواب معنهم، أمعواالً  أكتعر امللتمعني دولعة يف يكعن ومل املصعنوع، احلديعد وآالت والعطر األفاويو وضروب
 ،للتقافعة ناصعر سسةمؤ للحمريك، ُتقيو إحساا عثاس،  األقطار خرب يف املعطار الروضانظر . )أموا م مقادير على تدل
 (. 41ص  5982، بريوت، 2.ط
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عععدٍ  -وكعععاَا ناِسعععكاً فاِضعععالً  : أَرَأَي عععَ ؟ قععععاَل يل : معععا رَأَي عععُ  أَع لَعععَم ِمن عععُو، فَعُقل ععع ُ : قعععاَل أَبعععو ُُمَمن
تُ  َعععوِّ فَعنَعَقعععد  عععٍد َعث عععِد احل  َتَمع عععُ  َمعععَع َأ  ُُمَمن اج 
ال ُفعععروِذ "بععععَعَلي عععِو يف ِكتابِعععِو الصنعععغرِي  ال ُمَسعععّمى  1

َعععِة األوىلالتّععا"والنَُّكععِ  يف الصنععالةِ  مُثن الرُّكعععوَع ِمععَن التّانِيَععِة أَننعععُو ال  ين ِإذا َنِسعععَي السُّععجوَد ِمععَن الرنك 
عععععجوِد وال ُُتَرُِّكعععععُو  عععععجوَد ِإىل رُكوِععععععِو اأَلونِل ولِكننعععععُو يَقعععععوُم قااِمعععععاً فَعيَععععععن َحطُّ لِلسُّ ُيضعععععيُف َهعععععَذا السُّ

َعِة التّانَِيِة َعِن األو  َدتاِا ِمَن الرنك  ِ السنج  َدتَعني  تَععاَأَ بِالسنعج  ىل ألَننُو ملَ  يَعن َحطن َ ُما ِمن  ِقيعاٍم، فَعِإِا اج 
طعععاطَ  ِصعععِو االحنِ  ععاَأَُه وَسعععَجَد قَعث عععَل السنعععالِم ِإا  كععاَا سعععاِهياً لِنَعق  ععُو االع عععِااِض أَننعععُو لَعععو  تَععععَرَك . َأج  َوج 

َدتَعي ِهما مُثن َسَجَد يف الرن  َععِة التّانِيَعِة وَرَجعَع َلقيعَل لَعوُ الرُّكوَع ِمَن األوىل وَسج  َهعَذا الرُّكعوُع َُت ريعك  : ك 
عععََّلِة  اَأَهعععا ُهنعععا َفَكعععذِلَك يَعن َثغعععي أَا  جُي عععاَِئ يف ال َمس  َععععِن الرُّكعععوِع اأَلونِل وَععععِن السُّعععجوِد، فَعععِإذا َأج 

رى فَعُيقال اق طَع ُو، يَعع ِّن التنّ ليَف أَو  حَن عَو هعذا، مُثن قعالَ  قَعد  َذَهعَب بِعِو يف اأَلم صعاِر فَعَّلنَف  :  اأُلخ 
ععدى أَر بَععِع َمسععاِاَل اع تَعَرضععُو فيهععا الشنععي ُخ الّتوُنِسععيُّ ال َمععذ كوُر . ِكتابَععُو ال َكثععريَ  ععََّلُة ِإح  وهععِذِه ال َمس 
وِّ فَِإان فيِو َنظَعراً، اُن ظُر  َهَذا االع ِااَض َعلى َعث ِد احل َ : قاَل ال قاضي أَبو َعث ِد اهلِل . ونَعَقَدها َعَلي وِ 
وِّ تُعُويفَِّ َسَنَة َسث عٍ : وقاَل   . وأَر بَِع مااَةٍ  2(َوََخ سنيَ ) ذُِكَر يل أَان ال َفقيَو َعث َد احلَ 
 

و  ِعليرأ  وِلا ِمأ  ِحّتىمِ [ ] 237]   سألةث بيِمنر ِك ـ ِر السو ر

رت أِسِ ا أمر لِ   [؟  مر شش يدر
دايَِة َعِن اب ِن القاِسِم َعن   ذَكَر عيسى ب ُن ديَنارٍ  يف كتاِب الصنالِة ِمن  ِكتاِب ا ِ 

َديتَِ : ماِلٍك قالَ  ُجُد َسج  رك َأَسها أَم  ال ؟ َيس  ُو َعلى الرنُجِل وَلاَِمُو ذِلَك وال َيد  ِإذا َكتُعَر السنه 
ِو بَعع َد السنالِم  َوُه َفاَل أَرَأَي َ  َرجُ : مُثن قيَل الب ِن ال قاِسِم . الّسه  اًل َسها يف َصالتِِو مُثن َنِسَي َسه 

                                                                                                                      
1
 .ففقدت عليو: « ز»يف   

2
 . «م»سقط  من    
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ُجُد قَعث َل السنالِم، َوقاَل اب ن ُمص َعبٍ  رك أَقَعث َل السنالِم أَم  بَعع َدُه َفاَل َيس  تَعن َكَحُو : يَد  َمِن اس 
وُ  السنه 
 .، وَلو  َسَجَد بَعع َد السنالِم َلكاَا َحَسناً  2[ول َيَدع وُ ]فَعل يَعل َو َعنُو  1

 

ِهب  مال كز  [ ] 238]  [مسألةث ب ي الرح بوب  التي بي ا الاوكاا  ِعلى ِمشر
َهِب ماِلٍك ، َفذََكَر يف : قاَل القاضي أَبو َعث ِد اهلِل  احلُثوُب اليت فيها الانكاُة َعلى َمذ 
َ  والشنعرَي والسُّل  َ  ال ُمَوطنِإ ال َقم 
نَ  3 ُل ثاَا والّلوب يا واأَلُرزن وال عَ  4والذُّرََة والدُّخ  َدَس واجل 

ُل ُجالَا، َفهِذِه َعَشرَة   منُ  . واجل  َُدوننَة زااِد  َعليها ال فوُل واحلِ 
ص ثغ  ِمَن أويف ََساِع . ويف امل

قالِينةُ  التعُّر ُمسُ : ويف ََساِع ِعيَسى . 5ال ُعت ِثينِة اأَلش 
اب ِن  ويف ََساعِ . ِمَن ال ُقط ِنينِة ، ويُعاَّكيها َمَعها  6

ال قاِسِم َأان الانكاَة يف َحبِّ ال ُقر ُطمِ 
َُدوننَة وال ُعتِثينِة وال ُمَوطنِإ َأان . 7

ٍب يف َغري ِ امل ويف رِوايَِة اب ِن َوه 
منِ     ويف. وال َكر َسننُة ِهَي ال َثسيَلةُ  ، [ ز 82/ ] ال َكر َسننَة تُعؤ َخُذ ِمَن الصنَدَقِة َكال فوِل واحلِ 
َهَب أان الانكاَة يف ال َكر َسننِة  ِسمَ . ال ُعتِثينِة ِمن  رِوايَِة َأش  وَحبن  وذََكَر بَعع ُض ال ثَعغ داِدّينَي السِّم 

ِل ، َفهِذِه  رََة َحثنةً َسث َع ال ُفج  َثَغ َوأل: قاَل القاضي . َعش  ، ويف بُنٍّ ، والَكّتاا َ  يُعاَّكي َزي  َ :  ص 
 .وُ الُعتِثينِة ِخالفُ 

                                                                                                                      
وُ  1 عععه  عععتَعن ِك ُ  السن عععُهوَ  أَا   َوُهعععوَ  ،َكتِعععريًا ال ُمَصعععلِّيَ  يَعع عععَاِك النعععِذك ُهعععوَ  ال ُمس  ُمعععوُ  ،َسعععَها أَننعععوُ  َويَعتَععععيَعقننَ  َيس  عععِل ُ  أَننعععوُ  َوُحك   َواَل  ُيص 

وُ . وِ َعَلي   ُسُجودَ  تَعن ِك ِ  َغيع رُ  َوالسنه  ُمعوُ  َكتِعريًا ال ُمَصعلِّيَ  يَعع عَاِك اَل  النعِذك ُهعوَ  ال ُمس  عِل ُ  أَننعوُ  َوُحك  عُجدُ  ُيص  عَثَما َوَيس   َسعَها َحس 
 (.17، ص4شرح خمتصر خليل للخرشي، ا: انظر. )نَعق  ٍ  أَو   زِيَاَدةٍ  ِمن  

 .«م»، والتكملة من «ز»بياض يف  2
 (.   «سل  » مادة : اللساا . ) هَو الشنعرُي ِبَعي ِنوِ : َضر ب  مَن الشنعرِي ، وقيَل : بالضنمِّ السُّل ُ   3

 
ُن  4 اَور ُس : الدُّخ   (.   «دخن » مادة : اللساا . ) بُّ اجلَاَور سِ حَ : وقيَل . بالضنمِّ ، اجل 
 .« ز»و « م»هكذا يف نسخيَت  5
 (.   «ترمس » مادة : اللساا . ) َمَضلنع  ُُمَانز  وبِو َُسِّيَ  شجرة   َا حبٌّ : التعُّر ُمُس  6
ُفِر، وأَضاَف اب ُن َمن ظورٍ : الُقر ُطُم والِقر طُم  7 ذيِب َث: حبُّ الُعص   (.   «قرطم» مادة : اللساا. )ُر الُعص ُفرِ ويف الته 
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ِن طَُة لَُغة  كوِفينة  ، وال ثُعرُّ لَُغة  َعَربينة  : تَعف سري  ]  ُ  لَُغة  شاِمينة  ، واحل   . 1[اَل َقم 

  

 [ د ية  الِمجوسيّ ألةث بي سر مِ [ ] 239]
  ةُ يَ دِ :  َوقالَ 

َ
 تواَ وسِ  ة  تن سِ  بِ هَ الذن  نَ مِ  و، الً ي  كَ   مٍ هَ ر  دِ  ةِ ااَ َّنُِ اَثَ  مِ راهِ الدن  نَ مِ  جوسيّ امل

ُ  ةِ يَ دِ  ن  َوِهَي مِ ،  عريٍ تا بَ لُ وثعُ  ةٍ رَ عِ أب   ةُ تن سِ  لِ اإلبِ  نَ ومِ ، تا دينارٍ لُ وثعُ  ديناراً 
 مِ راهِ يف الدن  مِ لِ س  امل

 ي  تَ لُ ثعُ  لُ ت  مِ  سٍ دُ سُ  ي  سَ َخُُ  ها ألان سِ دُ سا سُ َخُُ   َ ل  قعُ   َ ئ  شِ  ها وإا  رِ شُ تا عُ لُ ثعُ  لِ واإلبِ  نانريِ والدن 
ِ فَ سا األل  وَخُُ  ألفااِ  اً فأل   رَ شَ عَ  َِّن  اثع   سَ دُ سُ  أان  مِ راهِ يف الدن َذلَك  يااُ وبَ  ،رٍ شُ عُ  ويف  ،اةٍ اَّنُ اَثَ  ني 
تا لُ وثعُ  واَ تّ وسِ  ة  تن ساها سِ وَخُُ  تا دينارٍ لُ وثعُ  ديناراً  واَ تّ وسِ  ة  تن وسِ  مااة   فِ األل   سَ دُ سُ  أان  نانريِ الدن 
 . لِ يف اإلبِ  كَ ذلِ وكَ  دينارٍ 

 

أِلة  [ ] 242] نى الم طِلوِقة   نر تـِِاووِجتر ب ي ع دوت  ا  نـوِفِقة  المسر  [عِلى س كر
ََّلة  : قاَل  َرأتَُو فَعتَعَاونَج   يف ِعدنُِتا ، . نَعَاَل   بُِقر طَُثَة َمس  َوَذلَك أان رُجاًل طَلنَو ام 

ِخ ِنكاُحها َمَع الانو ِا التّاين ، َوَوَجَب َعليها َثاَلُث ِحَيٍض مِ  2فَعُفِسخَ  َفُسِئَل . ن  َوق ِ  الَفس 
ىن يف التناَلِث ِحَيٍض َعلى َمن  َتكوُا ِمَن الانو َجنِي ؟ َفذََكَر يف التنث ِصرَةِ  3َعنِ  السُّك 

أننُو إا    4
َِيَض التنالَ َدَخَل ِِبَا التّ  ىَن يف التنالِث ِحَيٍض َعَلى األونِل ألان احل  َث اين قثَل أا  َُتيَض فَالسُّك 

ِة هذا  ُم الِعدن اء  ِمَن التّاين ، فَعَغَلَب ُحك  ِترب  ِ )ِعدنة  ِمن ُو َوِهَي اس  َمع ىَن َما ذََكرَُه .  5(يف َحي َضتَعني 
ِ : ذََكرَُه َوَعلى ِقياِسِو  َلو  َدَخَل ِِبا التّاين بَعع َد َحي َضٍة َلكاَا َعلى األونِل السُّك ىن يف َحي َضتَعني 
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َي َضُة التّالِ  اِء ِهَي َعلى الانو ِا التّاين ، َواحل  ِترب  ِ َلَكانَ . َتُة ِمَن االس    َوَلو  َدَخَل بَعع َد َحي َضتَعني 
ِ ال سُّك ىن َعلى األونِل يف َحي َضتَعني 

َوَعَلى التّاين يف َحي َضةٍ  1
2.  

 

أِلةث بي [ ] 291] قيت  و  ِرس ول  اهلل   يم ؤ  ن  ِمسر  [ِص ا  ال  برة   تـِور
توٍم وَسع د  ال ُقرَ  : أَر بَعَعُة ُمَؤذِّننيَ  اَا ِلَرسوِل اهلِل كَ : قاَل  ِايُّ واب ُن ِبالل  واب ُن أُمِّ َمك 

َُدوننَة لَعث ِد ال َوّهاِب ُمَؤذِّا  خاِمس  3َُم ذوَرةَ 
اِرِث ، قَاَل  ، وَوَقَع يف امل َلّما  : َوُهَو زِياُد ب ُن احل 

َّذنن ُ ، َفَجَعل ُ  أَقوُل  َرسوُل اهلِل  الصُّث   أََمَرين ذااِ أونُل أكاَا  َرسوَل اهلِل ؟  أُقيُم يا: َف
ِر فَيقوُل  رِِذ ِمَن ال َفج  ُر أََمَرين بِاإِلقاَمةِ : َفَجعَل يَعن ظُُر ِإىل ناِحَيِة ال َمش   . ال، َحَّت ِإذا طََلَع ال َفج 

 

أِلة  أ م  [ ] 242] ير  ِمسر  [ ِوِلد  الر بي تـِفرس 
 دَ ع  بعَ  ها الانو اُ قَ لن طَ ه فَ دِ لَ وَ  أمن  جلُ الرن  اَ وإذا زوّ : قاَل القاضي: دِ لَ الوَ  أمِّ  ّلةِ س  مَ  سريُ ف  تعَ  

كاَا   دِ يِّ السن  َمو تُ  أو   دِ يّ السن  تِ و  مَ  لَ ث  قعَ  وَ لن طَ  كاَا الانو اُ   إا   م  لَ يع   وملَ   دُ يِّ السن  وماتَ  خولِ الدُّ 
 حالٍ  ها َعلى ُكلِّ اُ اِ جُت   ضٍ يَ حِ  تالثُ فَ  يضُ ُتَ  ن  ِمّ  كاَن     فإا  ،  الانو اِ  الذَ ِّن طَ أع   الذِ الطن  ثلَ قَ 
ِ تعَ ضَ ي  حَ  ثلَ قَ  ماتَ  دُ يِّ كاَا السن   وإا  . تااِ ضَ ي  ا حَ ُتُ دن عِ فَ  يٌّ حَ  دُ يِّ والسن  وَ لن طَ  كاَا الانو اُ   و إا  ألنن   ني 

. ة  ضَ ي  حَ  دِ يِّ السن  تِ و  ها مبَِ ي  لَ عَ فعَ  تنيِ ضَ ي  احلَ  عدَ بَ  كاَا ماتَ   وإا   تنيِ ضَ ي  ري احلَ يها غَ َعلَ  يءَ َفال شَ 
 الثُ ها ثَ ي  لَ وعَ  دِ يِّ السن  تِ و  مَ يها لِ َعلَ  يءَ َفال شَ  الانو اِ  4َطالذِ  لَ ث  قعَ  ماتَ  دُ يّ كاَا السن   وإا  
 الثَ ثَ     لَ مَ ك  تَ اس   لُ ما قث  هُ أيعُّ  رَ د  يُ  ا ملَ  مّ لَ فعَ ، دِ يّ السّ  تِ و  مبَِ  ة  رن ا حُ ألهّ  الانو اِ  طالذِ لِ  ضٍ يَ حِ 
  الذِ الطن  نيَ ا كاَا بَ إذَ  رٍ هُ أش   ةِ تن سِ  ن  مِ  دن بُ  الفَ  يضُ ُتَ  الَ  ن  كاَن   ِمن   ا  فَإ. ضٍ يَ حِ 

َ
 رُ تعَ أك   تِ و  وامل
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 ِهَلِ  جُ  أو   رٍ هُ أش   ةِ الثَ ثَ  ن  مِ 
ُ
يها إالّ َعلَ  يسَ لَ فعَ  الانو اِ  الذِ طَ  ثلَ قَ  ماتَ  دُ يّ كاَا السّ   إا   وُ ألنن  ةُ دن امل

ءَ وَ  رٍ هُ أش   الثةُ ثَ  اَل َشي 
يها لَ عَ فعَ  دِ يّ السن  تِ و  مَ  ثلَ قَ  وَ لن طَ  كاَا الانو اُ   وإا  .  )دِ يّ السّ  تِ و  مَ يها لِ َعلَ  1

(دِ يّ السّ  تِ و  مَ لِ  رٍ هُ أش   ةُ الثَ ها ثَ ي  لَ وعَ  الانو اِ  الذِ طَ لِ  رٍ هُ أش   الثةُ ثَ 
 الذِ الطّ  نيَ إذا كاَا بَ إالن  2

 
َ
 .دِ يّ السّ  تِ و  مَ  ثلَ قَ  وَ لن طَ  كاَا الانو اُ   إا   دِ يّ للسّ     لّ ألها َقد  حَ  رٍ هُ أش   الثةِ ثَ  ن  مِ  رُ تعَ أك   تِ و  وامل
ا َعلَ  رٍ هُ أش   ةِ الثَ ثَ  ن  مِ  إاّل أقلُّ  واملوتِ  الذِ الطن  نيَ بَ  ن  كُ يَ ملَ   وإا     و إا  ألنّ  رٍ هُ أش   الثةُ يها ثَ فإَّنن

كاَا   وإا  . َلوُ  لن ُتَِ  ألها ملَ   يء  شَ  دِ يّ السّ  يها ملوتِ َعلَ  سَ ي  لَ فعَ  دِ يّ السّ  تِ و  مَ  لَ ث  قعَ  وَ لن طَ  كاَا الانو اُ 
    عَ فَ تعَ ار  فَ  يضُ ن ُتَ ِمّ كاَن    وإا  ، اٍ و  زَ   َ ا َُت  و ألهّ يها ملوتِ َعلَ  يءَ َفال شَ  ماتَ  دُ يّ السّ 
َعلى ما  ةٍ نَ سَ  ن  مِ  أكترُ  واملوتِ  الذِ الطن  نيَ إذا كاَا بَ  هرٍ أش   الثةَ وثَ  نةً سَ  عدُ ق  ها فإنعنَها تعَ تُ ضَ ي  حَ 
  نيَ كاَا بَ   وإا   .ناهح  رَ شَ 

َ
وإذا ،  الً ناه أون ل  ها َعلى ما قعُ اُ اِ جُت   ةُ نَ السن فَ  ةٍ نَ سَ  ن  مِ  لُّ أقَ  الذِ والطن  تِ و  امل

  نيَ كاَا بَ   فإا   ،الً أوّ  ما ماتَ هُ أيعّ  م  لَ ع  ومل يعُ  اُ و  والان  دُ يّ السّ  كَ لَ هَ فعَ  هِ دِ لَ وَ  أمن  دُ يّ السن  اَ زوّ 
َ
 تنيِ تَ و  امل

أكتَعُر ألننُو إا   يهالَي َس َعلَ وَ  ،رٍ ش  وعَ  رٍ هُ أش   ةِ عَ بعَ أر   ةُ دن ها عِ ي  لَ عَ فعَ  يالٍ لَ  سِ وََخ   ينِ رَ ه  شَ  ن  مِ  لُّ أقَ 
راِا وَخ ُس لَياٍل، ولَي َس علي ها ِلَوفاة تُعَها شه  َهَلَك الانو ُا أوناًل فإَّّنا عدن
 /]  األهّ  يء  شَ  دِ يِّ السن  3

 ا ماتَ مّ مُثن لَ  ،وتِ و  مبَِ  ةً رن حُ  ت  فَعَقد  صارَ  الً أون  دِ يّ السّ  تُ و  كاَا مَ   وإا   .دُ ع  َلُو بعَ  لن ُتَِ  ملَ  [ ز  85
  الً أون  ماتَ  ن  مَ  رَ د  يُ  ا ملَ  مّ لَ فعَ  ،راً ش  وعَ  رٍ هُ أش   ةَ عَ بعَ أر   راارِ احلَ ِعّدَة ا ُتُ دّ عِ  َذلَك كاَن    عدَ بَ  الانو اُ 
ِ تعَ دن العِ  رُ تعَ يها أك  كاَا َعلَ    نيَ وإذا كاَا بَ . ني 

َ
ِ و  امل   ِ لَ هِ جُ  أو   يالٍ لَ  سِ وََخ   نِ ي  رَ ه  شَ  ن  مِ  رُ تعَ أك   تَعتَعني 

 َُ   و إا  ألنّ  يضُ ُتَ  ن  ِمن  كاَن     َك إا  يف ذلِ  ةٍ ضَ ي  َمَع حَ  رٍ ش  وعَ  رٍ هُ أش   ةِ عَ بعَ أر   ن  مِ  دن بُ  الة فَ دن امًل
 ةِ دن العِ  نَ   مِ جَ رَ ما خَ  دَ ع  بعَ  دُ يّ السن  مُثن ماتَ  يالٍ لَ  سُ وََخ   هرااِ ا شَ ُتُ دّ عِ فَ  الً أون  الانو اُ  كاَا ماتَ 

 ةُ دن يها عِ كاَا َعلَ   الً أوّ  دُ يّ السّ  كاَا ماتَ   وإا   ،ة  ضَ ي  حَ  دِ يّ السّ  تِ و  ها مبَِ ي  َعلَ  بَ جَ وَ َلُو فعَ     لن وحَ 
 ن  مَ  رَ د  يُ  ا ملَ  مّ لَ فعَ  ،يء  شَ  دِ يّ السّ  تِ و  مَ ها لِ ي  َعلَ  ن  كُ يَ  وملَ   الانو اِ  فاةِ وَ  ن  مِ  رٍ ش  وعَ  رٍ هُ أش   ةِ عَ بعَ أر  
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يلِ مِ ك  تَ ا اس   ََ  قيلَ  الً أون  ماتَ 
 دُ يّ لسّ اأا  َيكوَا  ةَ يَ ش  خَ  ةٍ ضَ ي  حَ  ن  مِ  دن والبُ  راً ش  عَ وَ  رٍ هُ أش   ةَ عَ بعَ أر   1

ا آِخراً،  2(ماتَ )  ِخرَةِ اآل امِ األيّ  ةِ سَ م  واعَ  نِ ي  رَ ه  يف الشن  ةُ ضَ ي  احلَ   ِ كانَ  إذا ةُ ضَ ي  ها احلَ اُ اِ جُت  وإَّنن
 نَ األوىل مِ  امِ األيّ  ةِ سَ م  واعَ  نِ ي  رَ ه  يف الشن  ةُ ضَ ي  كاَن  احلَ  وأّما إا   .رٍ ش  وعَ  رٍ هُ أش   ةِ عَ بعَ األر   نَ مِ 
يها أي ضاً لَ عَ فعَ  الً أون  ماتَ  أا  َيكوَا الانو اُ  نُ كِ َقد  مُي   و، الانو اِ  ةِ دن ا يف عِ ها ألهّ ا  اِ مل جُي   ةِ دن العِ 
ا تعُ ،  دِ يّ السّ  تِ و  مَ لِ  ة  ضَ ي  حَ  ع َتثَعرُ وإَّنن

رٍ يف  كواَ تَ  أا   ةً ضَ ي  حَ  3 َشه 
إا وَ . ةِ رَ اآلخِ  يالٍ لَ  سِ م  واعَ  4

 الً أون  ماتَ  أا  َيكوَا الانو اُ  ةَ يَ ش  خَ  امٍ أيّ  ةِ سَ وََخ   رٍ هُ أش   ةِ سَ ََخ   ن  مِ  دن َفال بُ  يضُ ال ُتَ  ن  ِمن  كاَن   
علي ها كواَ يَ فعَ 

راٍا  5 ال  ن  ِهَي ِمن  إذ   دِ يّ السّ  تِ و  مبَِ  رٍ هُ أش   الثةُ يها ثَ َعلَ  بَ جَ وَ فعَ  ،يالٍ لَ  سُ وََخ  شه 
هال  خُ د  تَ  ا ملَ  و إذَ وَهذا ُكلُّ  ،يضُ ُتَ 

 رٍ هُ أش   ةُ عَ بعَ ا أر  ُتُ دن عِ فَ  ةِ دن يف العِ     تابَ ار   فإاِ ، ةِ دن يف العِ  ة  يثَ رِ  6
  نيَ أا  َيكوَا بَ  إالّ     لّ مُثن َقد  حَ  ةِ يثَ ى الرِّ صَ أق   رُ ظِ تَ ن  تعَ  أو  ، ر  ش  وعَ 

َ
ِ تعَ تعَ و  امل  نَ مِ  رُ تعَ أك   والرِّيَثةِ  ني 

رٍ ش  وعَ  رٍ هُ أش   ةِ عَ بعَ األر  
 إا   ةِ يثَ الرّ  دَ ع  وبعَ  يثةِ الرّ  عَ مَ  راً ش  وعَ  رٍ هُ أش   ةَ عَ بعَ أر   ت  دن تَ اع   ذلكَ فَإذا كاَا كَ  .7

 لن ُتَِ  ملَ   ةِ يثَ يف الرِّ  ماتَ  إا   دَ يّ السن  ألاّ  ،رٍ هُ أش   ةَ الثَ ثَ  ض  ي  ا حَ مل يُّتِ  وإا  ،  ض  ي  ها حَ جاءَ  إا  
 بَ جَ وَ َلُو فعَ     لن فَعَقد  حَ  ةِ يثَ الرِّ  عدَ بَ  كاَا ماتَ   وإا  ،  دِ يّ السن  تِ و  مَ لِ  يء  ها شَ ي  َعلَ  ب  جيَِ  م  لَ َلُو فعَ 
 . وِ تِ و  مبَِ  رباءُ تِ يها االس  َعلَ 

  
ِمة  اأِلِرضينِ ألةث بي سر مِ [ ] 243]  [والد ور   ق سر
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ِ تعَ تعَ و  امل  .والّريَثة رٍ ش  وعَ  رٍ هُ أش   ةِ عَ بعَ األر   نَ مِ  رُ تعَ أك   ني 
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 راعي أا  يُ  مِ القاسِ  ب نُ اِ : قاَل القاضي أبو َعث د اهلل َرِضَي اهلُل َعنُو :  ضنيَ األرَ  ةُ مَ س  قِ 
فَإذا  ، ضٍ ع  بعَ  ن  مِ  ريثاً ها قَ ضُ ع  ها وأا  َيكوَا بعَ طِ سُّ وَ ا وتعَ ُتِ ءَ دارَ  ها أو  رميِ يف كَ  ضُ األر   كَ وِ ستَ تَ 
ِ هَ ج  نا فيها الوَ د  جَ وَ  َ  ني 

 عَ ومجُِ  داً واحِ  ماً س  قِ     مَ سِّ قُ  بِ قارُ التن و  ابِ يف الاُّ  واءُ تِ ا االس  و ُ  نِ ي  كورَ ذ  امل
َعلى  أرضٍ  ُكلُّ      مَ سِّ قُ  دُ الواحِ  وُ ج  ها الوَ ن  مِ اْن ََرَم  إاِ وَ  ،دٍ واحِ  عٍ ضِ و  و يف مَ صيثُ نَ  سااٍ إن   لِّ كُ لِ 
َُدوننَةِ ثُ هَ ذ  هذا مَ  ،ةٍ دَ حِ 

 اب نِ  نِ ى عَ عيس ةُ وايَ وِهَي رِ  ،صاياالوَ  نَ اين مِ ويف التّ  ،ةِ مَ س  يف القِ  و يف امل
ا يعُ  -نواٍ ح  وسُ  بَ هَ أش   ولُ وُهَو قَ - ةِ ين ثِ ت  يف العُ  مِ القاسِ   بُ ر  وُهَو قعُ  دِ الواحِ  وِ ج  إىل الوَ  ظرُ ن  أننُو إَّنن
كاَا   وإا  ،  داً واحِ  ماً س  قِ     مَ سِّ فإذا كاَا هذا قُ  ،دٍ واحِ  طٍ يف َّنََ  كواُ تَ ، ضٍ ع  بعَ  ن  ها مِ ضِ ع  بعَ 
ََ عِ ا وجُ ذاُتَ يف  وِ تَ س  تَ  وملَ   ضٍ ع  بعَ  ن  مِ  مَ رَ ها أك  ضُ ع  بعَ    دٍ واحِ  عٍ ضِ و  ها يف مَ ن  و مِ ظُّ حَ  سااٍ إنِ  لِّ كُ لِ  َل

 .رِ اآلخَ  َعلى الَقو لِ  هااِ ج  الوَ  عَ مَ تَ َكما إذا اج  

ِ هَ ج  راعي فيها وَ يُ  مِ القاسِ  اب نُ :  ورِ مة الدُّ س  قِ   َوِهَي أا   ،ضنيَ راعي يف األر  َكما يُ   ني 
َِ ع  بعَ  ن  ها مِ ضُ ع  بعَ  ةً ريثَ قَ  ورُ الدُّ  كواَ تَ  يف  بَ قارَ تَ أو تعَ  ،2احِّ شَ والتن  1االتِّفاذِ ى يف اوَ سَ تَ تعَ  وأا   ٍض
  فِ رَ ا يف طَ دا ُ إح   اُ و  كَ   يسَ لَ َك فعَ ذلِ 

َ
 ِ ِّ ر  الغَ  ضِ بَ الرن اين كَ التّ  فِ رَ رى َعلى الطن واألخ   ةِ دينَ امل

َُ بِ  يِّ قِ ر  والشن    ورِ الدُّ  ةِ مَ س  يف قِ  بَ هَ أش   بُ هَ ذ  ومَ ،  داً ثاعُ تَ  مِ القاسِ  اب نِ  بِ هَ ذ  َعلى مَ  ةَ ثَ طُ ر  ًو
 طِ مَ النن  راعاةُ مُ  ورِ يف الدُّ  نواَ ح  سُ  بُ هَ ذ  ومَ ، طِ مَ والنن  بِ ر  القُ  راعاةُ وُهَو مُ ، ضِ و يف األر  ثِ هَ ذ  مَ كَ 
 . بَ هَ أش   بِ هَ ذ  مَ كَ   رضنيَ و يف األثُ هَ ذ  ومَ  ،مِ القاسِ  اب نِ  بِ هَ ذ  مَ كَ   شاحِّ والتّ 

 رُ مَ َهمن عُ  :قالَ  ةَ تادَ قَ  ن  عَ  رٍ مَ ع  مَ  ن  عَ [ يف ما ُصِثَغ بِالثَعو لِ ] اذِ زّ الرن  دِ ث  عَ  فِ نن صَ مُ  ن  مِ  
رَةِ احلِ  نِ عَ  ىهَ نع  يعَ  ّا  َرِضَي اهللُ َعنُو بِ  ابِ طّ اعَ  ب نُ  ثع 

لِ و  الثعَ  صثاغِ  ن  مِ  3
َقد   سَ ي  ألَ  :ل  جُ قاَل َلُو رَ فَ  4

                                                                                                                      
 .التفاذ: « ز»يف  1

2
 (.  491ص  2ا " شح : "اللساا، مادة)تشاحن اعصماِا يف اجلدل : التنشاح عكس التوافو، يقال  
ععر  احلِ  3 ععَرة واحلَثَعععَرُة ضععرب  مععن  بععُروِد الععيمِن مَنمن ة النعمععة وسعععة العععي  (519ص4ا" حععرب: "اللسععاا مععادة )ثع  ؛ واحلَععرب 

 (. 382ص5امصنف عثد الرزاذ ،)وكذلك احلثور 
4
 . أكتر الّرواياِت على أنّو الثول و ليس الثوا  
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: اهلل تَعَعاىل لِ قُ يعَ  م  لَ أفعَ  : لُ جُ قاَل الرن فَ .  لىبَ  : رُ مَ قاَل عُ فَ  ؟ هاسُ ثَ ل  يعَ  اهلل  سولَ   رَ أي  َقد  رَ 
  َوة  َحَسنة َلَقد  َكاَا لُكم  يف رسوِل اهلل أُس 

 ن  عَ  [ز  82/ ] اذزّ الرن  دُ ث  عَ .  2رُ مَ ها عُ كَ َر تعَ فعَ  1
 ةٍ رَ مُح   يابِ ثِ  ن  هى عَ ن  يعَ  أا   رُ مَ عُ  من هَ  :قالَ  سريينَ  ب نِ  وبَ أيّ  ن  عَ  رٍ مَ ع  مَ  ن  عَ  وبَ أيّ  ن  عَ  رٍ مَ ع  مَ 
 .وِ مُّ عَ التعن  نِ ينا عَ َلَقد  هُ  :مُثن قالَ  لِ و  الثعَ بِ  غُ ثَ ص  تُ 

ا  إفَ  بِ صَ هذا العَ  ن  ينا عَ هُ  و  لَ  رُ مَ عُ  قالَ  :قالَ  رَ مَ عُ  ن  عَ  ةَ نَ يع  يعَ عُ  ن اب نِ عَ  :اذِ زّ الرن  دُ ث  عَ 
ا ا قاَل ألنّ مّ لَ  :قالَ  ،ِمن وُ  ابِ يالتِّ  ثاسَ نا لِ ك  َر واهلل ال تعَ  :بٍ ع  كَ   ب نُ  قاَل أ ُّ فَ  الثولِ صب بِ يُ 
ثد عَ  . م  عَ نعَ  رُ مَ فقاَل عُ  ، اهلل  سولُ فى فيِو رَ وكَ  لُ اِ ن  يعَ  آاُ ر  والقُ  اهلل  سولِ رَ  دِ ه  ناها َعلى عَ س  ثِ لَ 
 ن  عَ  رٍ مَ ع  مَ  نِ عَ  :اذِ زّ ثد الرّ عَ  .لِ و  الثعَ بِ  غَ ثِ ما صُ  سُ ثَ ل  يعَ  دكّ ه  الاُّ  أي ُ قاَل رَ  رَ مَ عُ  ن  عَ  :اذِ زّ الرّ 
ة مااِ عَ ثع  سَ  ةُ لن احلُ  غُ لُ ثع  تعَ  ،اهلل سولِ رَ  حابِ ألص   لَ لَ ِمن ُو احلُ  عُ نِ طَ ص  كاَا يَ   رَ مَ عُ  أان  عٍ نافِ  ن  عَ  وبَ أيّ 

أو  رَ مَ عُ  اب نَ  أان  عٍ نافِ  ن  عَ  رَ مَ عُ  اهلل ب نُ  نا َعث دُ ربَ َل أخ  اِذ قازّ الرّ  ثدُ نا عَ رَ ثعَ أخ  . مٍ هَ ر  دِ  فِ إىل أل  
 ةُ لن احلُ  غُ لُ ثع  تعَ   يبّ النّ  حابِ ألص   لَ لَ احلُ  جُ سِ ن  تعَ س  يَ  رُ مَ وكاَا عُ  لِ و  الثعَ بِ  غَ ثَ ص  يُ  ى أا  هَ نع  ر كاَا يعَ مَ عُ 
 غُ ثَ ص  يُ  بِ و  ثاس التعن لِ " :وفِ نن صَ يف مُ  اذِ زّ الرن  ثدُ َعلي ِو عَ  بَ ون بعَ  .كَ ذلِ  ن  مِ  رَ تعَ وأك   مٍ هَ ر  دِ  فَ ها أل  ن  مِ 
 .نادَ ن  عِ  ةِ إلرجالَ با غُ ثَ ص  َك ما يُ ذلِ  ن  مِ  رُ كُ وأذ  .  "الثولِ بِ 

  
رث ش يـ نرك ر  ألةث بي سر مِ [ ] 244] ّ ت أ و ه ِو حاض   [ الّشريك  ت باع  ح 
َ بعَ  ة  كَ َر تعَ ش  مُ  ض  أر   إذا كاَن    :اهلل لقاضي أبو َعث دِ ا قيوُ قاَل الفَ    ِ لَ جُ رَ  ني   ثاعَ فَ  ني 

يف  ةِ ين ثِ ت  ويف العُ  ،تابِ ذا يف الكِ يف هَ  مِ القاسِ  اب نِ  لُ و  قعَ  ف  لِ تَ َُي   م  لَ و فعَ نِ ي  عَ بِ  اناً دّ ها فَ ن  ا مِ  ُ دُ أحَ 

                                                                                                                      
1
ااب     .25: األح 

2
ععن  عمرٍ عن مَ  الرزاذِ  عثدِ  َعن: باب ما جاء يف التوب يصثغ بالثول : الّرزّاِذ ِهَي  الرِّوايَُة الوارِدُة يف ُمَصّنِف عث دِ   

 اهلل  سعولَ أيع  رَ قعد رَ  ألعيسَ  :جعل  لو رَ  قالَ فَ  الثولِ  من صثاغِ  ن احلربةِ ى عَ نهَ يَ  أا   اعطابِ  بنُ  مرُ عُ  من هَ    قالَ  قتادةَ 
) فاكهععا عمععر « َحَسععنة سععوة ألقععد كععاا لكععم يف رسععول اهلل »  :اهلل قععلِ أمل يَ  الرجععلُ  قععالَ  ،لععىبَ  مععرُ عُ  قععالَ  ؟هاقععد لثَسعع
 .(382ص 5ا: اذزّ الرّ  ثدِ ف عَ نّ صَ مُ 
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و يعُ كاَا بَ   إا  فَ  ،هريِ غَ  ون حَ و وَ قن َقد  بَاَع حَ  ااِ دّ الفَ  عَ ااِ بَ  ريكَ الشن  أان  ةِ عَ ف  الشُّ  تابِ كِ   ن  ب مِ َيَ  اعِ َسَ 
 لكَ تِ  ن  و مِ قن حَ  ذَ يّخُ  أا   ع  ثِ يَ  الذك ملَ   ريكُ الشن  يدُ ريُ و فعَ مِ ل  و وعِ ريكِ شَ  ةِ رَ ض  اا حبَ دّ الفَ  ةِ لَ م  جلُ 
ا وإَّننَ ، فيوِ  ةَ عَ ف  شُ  والَ  ك ماضٍ اَ ش  للمُ  اءُ اِ واالش  ، كَ لِ ذ ولَ  يسَ لَ فعَ  ةِ عَ ف  الشُّ و بِ تَ ين قِ بَ  ذَ ويّخُ  ضِ األر  
 وتُ صن حِ     و َقد  بيعَ ألنّ  ؛طقَ فعَ  نِ مَ التن  نَ و مِ تُ صن حِ  ،و الثااعِ ريكِ َعلى شَ  ع  ثِ يَ  ذك مل  الّ  ريكِ لشن لِ 
ال  ر  وُهَو حاضِ  ومالِ  ن  مِ  يء  َعلي ِو شَ  بيعَ  ن  مَ  ُكلُّ   ذلكَ وكَ  ،رُ كِ ن  وال يعُ  رُ يعّ غَ ال يعُ  ر  ُهَو حاضِ و 
. ةِ ين ثِ ت  العُ  ةِ عَ ف  َعنُو يف شُ  نواَ ح  ب وسُ َيَ  وايةِ يف رِ  مِ القاسِ  قاَل اب نُ  .ذلكَ كَ   م  َلُو الزِ  يعُ الثَ فَ  رُ يعّ غَ يعُ 
َك ذلِ  طالَ  ذلَك فإا   بِ ر  قُ بِ  ع  ثِ يَ  الذك ملَ   ريكُ الشن  ا قامَ إذَ : ا ذَ هَ  ةِ ثيّ ت  العُ  ريِ يف غَ  أي ُ رَ وَ 
 اعِ قاَل يف َسَ  ،عِ الثااِ  نيِ َمَع ميَ  يء  و فيِو شَ كوتُ سُ  ذك طالَ لّ لِ  كن  و مل يَ فسِ لنَ  عُ عاه الثااِ وادن 
ا مَ  :بَيَ   بِ و  التعن  عِ ي  بعَ  ةِ لَ ناِ مبَِ  ارِ الدّ  ةِ لَ مُج   ن  مِ  ي ِ أو الثَ  ضِ األر   ةِ لَ مُج   ن  مِ  ااِ دّ الفَ  عِ ي  بعَ  لُ تَ فإَّنن

 ميضِ  ملَ   رَ كَ أن   وإا   ، ويا  ِمن ُو جتَ  ذلكَ فَ   َ كَ سَ  فإا   ؛ريكِ الشن  ةِ رَ ض  حبَ  نيِ ريكَ الشن  نيَ َيكوُا بَ 
 .َعلي وِ  الثَعي عُ 

َّلةِ هذِ  ن  اين مِ التّ  مُ س  لقِ اَ   ن  و مِ ريكُ و شَ يعُ ثو يَ نِ ي  عَ بِ  ااٍ دّ فَ  عَ ي  بعَ  ريكُ الشن  رَ ضُ ََي   أا   ه املس 
نَعُهما فعَ  ضٍ أر   َُدوننَة ،ر يف احلالِ كِ ن  يعُ بَعيع 

و ريكُ م وشَ دِ ق  يعَ فعَ  الثَعي عِ  نِ عَ  أا  َيكوَا غااثاً  :قاَل يف امل
  ن  و مِ صيثَ نَ  مُ القادِ  ريكُ الشن  ذُ فيّخُ  ،هريِ غَ  ون و وحَ قن َقد  باَع أي ضًا حَ  الثااعُ 

َ
 يعِ ثِ هذا امل

ُ عُ فعَ د  يَ  نِ مَ التن  فِ ص  نِ بِ  ةِ عَ ف  الشُّ و بِ ريكِ شَ  صيبَ ونَ  قاذِ ح  تِ االس  بِ 
  وُّ حِ تَ س  و امل

ُ
 ذُ ّخُ ك ويَ اَ ش  إىل امل

  صيبَ نَ  ا ينوبُ مبِ  عِ ك َعلى الثااِ اَ املش   رجعُ ويَ  نٍ ال َثَ و بِ صيثَ نَ 
ُ
؛  منِ التن  فُ ص  وُهَو نِ  وِّ حِ تَ س  امل

 يّخُ  و ملَ  ألنّ 
ُ
ُ  نَ ك مِ اَ ش  ذ امل

  ريكُ الشن  ا أرادَ إذَ  هذا، فيِو َثناً  وِّ حَ تَ س  امل
ُ
، ةِ عَ ف  بالشُّ  ذَ األخ   وُّ حِ تَ س  امل

 يعَ مجَ  ريكُ باَع الشن  فإا  ، ط قَ فعَ  بال َثنٍ  حقاذِ تِ االس  و بِ صيثَ نَ  ذَ يّخُ  و ةَ عَ ف  الشُّ  كَ رُ تع  يعَ  أا   وُ لَ وَ 
َعلى  فُ ص  و وِهَي النِّ تِ صن حِ  يعَ ثيع مجَ يَ فعَ  فُ ص  ل أا  َيكوَا َلُو النِّ ت  مِ  ةِ و َعلى اإلشاعَ تِ صن حِ 

هذا  أان :  مُ لَ نا فيما أع  أص حابِ  ن  ه مِ ريِ وال غَ  مِ القاسِ  اب نِ  ولُ فيِو قَ  ف  لِ تَ ُيَ  َفهذا ملَ   ةِ اإلشاعَ 
ا باَع حَ  الثااعَ   أو غااثاً  الثَعي عِ   َ َوق   راً كاَا حاضِ   ةَ عَ ف  و الشُّ ريكِ لشَ  ه وأان ريِ غَ  ون ط ال حَ قَ و فعَ قن إَّنن
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 ريكُ باَع الشن  فإا  ، هاعَ مَ  حقاذَ تِ ال اس   ة  عَ ف  هِذِه شُ  ان أو  ةُ عَ ف  إلي ِو الشُّ  عُ طِ قَ نع  تعَ  1ِذكالّ  األَمدِ إىل 
ٍ عَ مُ  ريَ غَ  جاءاً  َّلة هذِ  جوهِ وُ  ن  مِ  جوِ في هذا الوَ و فَ تِ صن حِ  فِ ص  و أو نِ تِ صن حِ  لَ ت  َيكوُا مِ  نين ه املس 
باَع  ن  مَ  لةِ ناِ ب أننُو مبَِ وى َعنُو َيَ رَ فعَ  ،اهلُل تَعاىلَرمِحَُو  مِ القاسِ  اب نِ  ولُ قَ  فَ لَ تعَ خ  اِ :  الثة  ِهَي ثَ  و
 جوِ الوَ و كَ تِ عَ ف  شُ بِ  فَ ص  و والنِّ قِّ حبَ  فَ ص  ع النِّ ثِ الذك مل يَ  ريكُ الشن  ذُ ويّخُ  ،هريِ غَ  ون و وحَ قن حَ 
ا شُ أط و قَ و فعَ نَعف سِ  ون باَع حَ  ن  مَ  ةِ نوا أننُو مبنالَ ح  َعنُو سُ [ ز  83/ ]  وىورَ . لِ األون  ال  ة  عَ ف  هن
 اعِ تا يف َسَ عَ قعَ وَ  تااِ وايَ الرِّ  هاتااِ  و، كُ رُ تع  يعَ أو  شاءَ  إا   ةِ عَ ف  الشُّ بِ  ريكُ الشن  ذُ يّخُ ها فَ عَ مَ  قاذَ ح  تِ اس  
ه هذِ  جوهِ وُ  ن  مِ  الثُ التّ  وُ ج  الوَ . ةِ يّ ثِ ت  العُ  ةِ عَ ف  شُ  ن  مِ  دٌّ حَ  وَ هُ فعَ ، و ياعِ تِ اب   دَ ن  األوىل عِ  مِ س  ب يف رَ ََي  
َّلةِ امل َ  س 

 ذٍ ز  رِ  نِ ب  ا قيوِ والفَ  دينَ مَح   اب نِ  قيوِ الفَ  امَ أيّ  ةَ ثَ طُ ر  قُ بِ  لَ اَ نعَ  َما ةِ طاقَ ه الثِ هذِ  رِ ه  يف اَ  ةِ توبَ ك  امل
يف  ر  كُ ذ  يَ  ملَ  وَ  رَ آخَ  نيَ و وبَ نَ يع  بعَ  ضٍ أر   ن  مِ  ةِ َعلى اإلشاعَ  ءاً ا  باَع جُ  الً جُ رَ  أان  كَ ما اهلل وذلِ هُ مِحَ رَ 
 ب نَ  مِ أبا القاسِ  لَ سَ أر   ذٍ ز  رِ  ب نَ ا قيوَ الفَ  ِبِو أان  وُ أثِ  ن  يل مَ  رَ كَ ذَ فَ ، وتِ صن حِ  يعَ مجَ  عِ ثايُ التن  دِ ق  عَ 
ِ لَ و  فيها قعَ  نِ سَ أبو احلَ  قيوُ قاَل الفَ فَ  ،هان  و عَ سّلُ يَ  نِ سَ قيو أ  احلَ نا إىل الفَ صاحثَ  راهيمَ إب    نِ الب   ني 

...[]ها ر  كُ ذ  يَ  ها ومل  ن  و عَ ّلُ سَ فَ  ،مِ القاسِ 
 هذِ  إان : وقاَل َلُو ، ِِبا 2

َ
 نِ يف الثاطِ  دُ قَ تعَ ع  تعُ  لَ سااِ ه امل

رَ  قدَ تَ ع  يَعن َثغي أا  يعَ  :وقالَ ، هذا وِ أو حَن   رِ اهِ يف الظّ  3جنرُ وُتَُ   . وَُيَجِّ
 

ِترك ق طرِعِة أرضز بـِِاِرع ا ق ّم قد مِ سألةث بيمِ [ ] 241]   ِمن اشر
ِعة  ِعِليرأ الشوفين  ليأخ ِش ِن يِبأ بال  [ ش فر

                                                                                                                      
 .اليت: « ز»يف  1
 .كلمة غري واضحة الرسم يف مجيع النسخ 2
 (.12خمتار الصحاح ، ص)َحَجَر الَقاِضي علي ِو إَذا منَعُو من التصّرِف يف مالِِو : يقال 3



  

 

- 274 - 

 2مُ دِ يَعق  و مُثن عَ رَ اَ فعَ  أرضٍ  ن  مِ  1ِشق صاً إذا اش َاى  :اهلل لقاضي أبو َعث دِ اقيو قاَل الفَ 
تَعَغلن و  رعُ الان   َ ثُ ن  يعَ  أا   لَ ث  قعَ  فيعُ الشن  َّلةُ هذِ فَ  ةِ فعَ بالشُّ  ذَ يّخُ  أا   فّرادَ  ضِ األر   جوِ َعلى وَ ُيس   ه املس 
ِ ّيت عَ تَ  ُ كَ   ةِ عَ ف  الشُّ بِ املُّخوَذ  3ل َناعَ جَ  فإا   :لى قَعو َلني 

 نِ مَ التن بِ   َ ق  الشِّ  ذَ ّخُ يَ  أا   جازَ  وِّ حِ تَ س  امل
َ كَ   ةِ عَ ف  الشُّ بِ  ةُ املّخوذَ   ِ لَ عِ جُ  وإا  ، ةِ عَ ف  الشُّ ِمن ُو بِ  ّخوذِ للمَ  عُ ر  قى الان ث  ويعَ 

َلُو   ن صِ يَ  ملَ   ثيعِ امل
 عَ طلُ َحَّت يَ  رَ ّخن تَ  ة  عَ ف  شُ  رِ ذ  يف الثَ  ن  كُ مل يَ  فإا  ، ضَ ر  واأل عَ ر  الان  ذَ يّخُ  إاّل أا   ةِ عَ ف  الشُّ بِ  ذُ األخ  
 .لعَ ط  يَ  أا   لَ ث  ما فيها قعَ  عُ ىن الثااِ ت  تَ واس   ضِ األر   عُ ي  بعَ  وزُ جيَ  و الَ ألنّ  ضَ األر   ذَ يّخُ فَ 

 

روقة، سألةث بي مِ [ ] 241] ِترك بـِِرسا، ِمسر م  ِمن اشر  [ ح كر
 فُ رَ ع  يعُ  لٍ جُ رَ  دَ ن  عِ  ساً رَ فعَ  فَ رَ تعَ اع   ل  جُ رَ : احلااِّ   ب نُ اهلل لقاضي أبو َعث دِ اقيو قاَل الفَ 

ِ عامَ  ذُ ن  مُ  م   َُ  رَ كَ ذَ  ه إىل أا  دِ يَ   َ َُت   و وكُ ل  فيِو أننُو مِ   َ وأثثَ  مٍ ي  عَ نعُ  اب نِ ب َلُو وال  ذَ رِ أننُو سُ  ني 
ََ ف  َلُو ِفيِو تعَ  مواَ لَ ع  يعَ  ،  دِ ق  ىن العَ ع  هذا مَ ،  دِ ق  العَ  يخِ إىل تارِ ه دَ ع  َك وال بعَ ذلِ  رَ كُ ذ  يَ  أا   لَ ث  قعَ  ويتًا
  فَ لَ وحَ 

ُ
 ُهَو املرسيّ  و ِمن وُ   ُ ي  رَ تعَ ن اش  َعلى مَ  عُ جِ وأر   مُ م أنَا ال أخصِ ي  عَ نعُ  قاَل اب نُ فَ  وُّ حِ تَ س  امل
و تَ قيمَ  عَ ضَ وَ فعَ ،  ةَ يَ ثيلِ و أي ضاً إىل إش  لُ وأنا أمح ِ  :قاَل املرسيّ فَ  ،هرارُ إق    َ ثَ ثعَ  ِبذِلَك و املرسيّ  رن فّقعَ 
َك ذلِ   َ ثَ ِمن ُو وثعَ   ُ ي  رَ تعَ اش   نِ َعلى مَ  عُ جِ وقاَل أنَا أر   عِ ي  الثعَ ِمن ُو بِ  َلُو الثااعُ  رن فّقعَ  ةَ يَ ثيلِ و إىل إش  لَ ومحََ 
 دَ ق  العَ  دَ جَ وَ فعَ  نِ ي  دَ ق  العَ  نيَ بَ  رَ ظَ نَ فعَ  وامٍ أع   ةِ عَ بعَ أر   ذُ ن  و مُ ومالُ  وُ كُ ل  مِ  سَ رَ الفَ  أان   َ ثَ وأثع   عُ الثااِ  رَ ضَ حَ فَ 

ِ امَ عبِ  كاً ل  مِ  مَ دَ أق   ةَ يَ ثيلِ و بإش  عِ ثااِ لِ   َ ثَ ثعَ الذك  ُ  دَ ق  عَ  ألان  ني 
َلُو  فواَ رِ ع  م يعَ هُ ضي أنعّ تَ ق  يعَ  وِّ حِ تَ س  امل

ِ عامَ  ذُ ن  ِمن ُو مُ  ذَ رِ أننُو سُ  م   َُ  رَ كَ ذَ  ِبذِلَك إىل أا   كاً ل  مِ  د  قَ  و، ةً دن مُ  م  ه  َُ رِ ك  ذِ  ثلَ دوا قَ دِّ ومل َيَُ  ني 
  ذرَ إالن أننُو يَعن َثِغي أا  يع   مٍ و  يعَ َك بِ ذلِ  لَ ث  قعَ  كاً ل  َلُو مِ  افو رِ ع  يعَ  أا   نُ كِ مُي  

ُ
  َ ثَ فيما ثعَ  وِّ حِ تَ س  إىل امل

                                                                                                                      
هعو قليععل  : أَعطععاه ِشق صعاً معن مالععو، وقيعل: الطاافععة معن الشعيء والِقط َعععُة معن اأَلرض، تقعول: ِقي ُ الشِّعق ُ  و الشنع  1

 (.48ص  7العرب الساا )من كتري 
 .قدم: « ز»يف  2
 .جعل : « ز»يف  3
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ُ  نَ ر مِ تَ أك   1[   ]الشُّهودَ  كَ اِ أوال اَ ِر ُُي   َلُو أا   فإان  يةَ ثيلِ إش  بِ 
ةِ امل  رَ دَ قَ  فإا   ،ةَ يَ ثيلِ بإش    َ ثَ اليت ثعَ  دن

 
ُ
ِ هَ ج  الوَ  دِ َعلى أحَ  وُّ حِ تَ س  امل  ملَ   إا   و، و قُّ حِ تَ س  ه مُ ذَ وأخَ  سِ رَ ها يف الفَ ُكلُّ   الثياعاتُ     ضَ قَ تعَ انع   ني 
و ثَ هَ وَ  الَ و وَ ا باعَ أننُو مَ  فَ لِ ََي   أا   ةَ يَ ثيلِ إش  بِ  ديِ القَ  كِ ل  املِ َلُو بِ  دَ هِ ك شَ ذكاَا َعلى ال  اَ جَ وعَ  ر  دِ ق  يعَ 
 يمٍ عَ نعُ  اب نُ  دن ورَ  .هاُكلُّ     الثياعاتُ تَ ثَ ثعَ  فَ لَ حَ  ه ودُ ق  عَ   َ ثَ فَإذا ثعَ ،  وينِ ميَ  إىل حنيِ  وُ الُ مَ  وُ نن أوَ 
  نِ مَ التن 

ُ
ُ ذَ أخَ وَ  يّ سِ ر  َعلى امل

 سِ رَ ها يف الفَ عَ ضَ اليت وَ  ةَ القيمَ  املرسيّ  ذَ وأخَ  كاَا موفقاً   إا   سيّ ر  ه امل
  دِ يَ بِ  يَ قِ بَ  و

ُ
 مَ كَ و حَ نن ولكِ  منيَ ِمن ُو اليَ  ضُ قُ نع  يعَ  ةَ يَ ثيلِ إش   ن  مِ  دَ رَ الذك وَ  دُ ق  َا العَ اِمن ُو وك وِّ حَ تَ س  امل

  دِ يَ بِ  سَ رَ قى الفَ أب  وَ ، و جَ رَ أخ   ن  إىل مَ  سِ رَ الفَ  نَ ها وَثََ عِ إىل واضِ  ةَ القيمَ  دن رَ و وَ مالِ ِإع  بِ 
ُ
 وِّ حَ تَ س  امل

 .  وعِ نافِ مَ  ن  َك مِ ذلِ  رَ يع  وغَ  منيَ ليَ ا بَ لَ وطَ  دِ ق  يف العَ  ذارِ يف األع   ةَ جن احلُ  وِّ حِ تَ س  مُ ل  لِ  ّجَ أر  ِمن ُو وَ 
 

 ِرج  ز اعرتِـِرِف دابوة، بي يد  ِن رران يّ سألةث بي مِ [ ] 247]

ليف أ  [ بأبرتى الحاك م  بتحر
ويف  ةِ قَ فع  ِِبا يف الرُّ  مَ دِ قَ  راينٍّ ص  نَ  دِ يف يَ  ةً دابن  فَ رَ تعَ اع   ل  جُ رَ : اهلل  القاضي أبو َعث دِ  قالَ 

دٍ إىل  رَ األم   عَ فَ رَ فعَ  ،ِِبالُو  2َفَحَكمَ  ،فَ لَ حَ و فَ ليفِ ح  تَ فيها فَّف َت بِ  مُ ها القااِ تَ ثَ وأثع   ،ةِ نَ د  ا ُ   ابِن ُرش 
الّنص راينن أَحوُّ ِبَا أان  ن  َلُو مِ  رَ هَ يل ما اَ  رَ هَ ظَ َك، فَ ين يف ذلِ رَ شاوَ طًّ وَ خَ  3مَ ك  احلُ  ىأرَ فعَ 

و ألنن  4
 أا   دٍ ألحَ  يسَ لَ فعَ  منيَ لِ س  لمُ كاَا لِ   وإا  . هدِ يف يَ  مبالٍ  مَ دِ قَ  يٌّ حِ ل  و صُ َلُو وألنّ  ث  دِ حا ك  ل  مِ 
 راينُّ ص  النن  وُ عَ فعَ دَ  قالٍ ت  مبِِ     حَ لِ ص  فُّ  ،ةَ نَ د  ا ُ ى طَ ع  يعُ َك َعلى ذلِ [ ز 84/ ]  وه ِمن ُو ألنّ ذَ ّخُ يَ 

 .وصامِ يف خِ  أننُو أنفوَ  مَ عَ زَ  إذ   ةَ مَ كَ الّر  ون حَ تَ للذك اس  
  

                                                                                                                      
 . واملسّلة غري واردة يف باقي النسخ« م»و « ز»بياض يف  1

 .ليحكم: « ز»يف  2
 .من احلاكمفرأى احلاكم خطًّ : « ز»يف  3
 . «ت»والتصويب من . أا النظر إىل : « ز»يف  4



  

 

- 276 - 

تـ ِلنو ِزورِجِتأ  نر ِوِلِدتر ِلأ الِبنات   ألةث بيسر مِ [ ] 248]  [ ِرج  ز أقرِسِم لِيِـقر
دٍ ُسِئَل : اهلل قاَل القاضي أبو َعث دِ   ناتِ و الثَ أتُ رَ َلُو ام   دُ لِ كاَن  تَ   لٍ جَ رَ َعن   ابُن ُرش 

 لُ جُ الرن  جاءَ فَ  ،ارِ الدّ  بابِ  دَ ن  ها عِ تَ قَ ّل  فَ  ةً نَ ابع   ت  دَ لَ وَ فعَ  الانو َجةَ  نن لَ تعُ ق  يعَ لَ  ةً نَ ابع   ت  دَ لَ َت وَ مَ  فَ لَ حَ فَ 
ِ تعَ ين ثِ صَ  دَ جَ وَ فعَ  فيِو    ا[وَ ]، و ِمنُهماثُ رِ يَ  ن  مَ  مُثن ماتَ ، وتُ نَ ما ابع  تهُ رك أين د  يَ  الَ  ارِ الدّ  بابِ  دَ ن  عِ  ني 
ِ تعَ يَ داعِ املتَ كَ  وت  مَ لَ أس   إا   1ني 

ِمنُهما  ةٍ دَ حِ وا ُكلُّ      عَ ادن  ِِبا وإاِ  ون أحَ  ها كاَن   تِ ثَ صاحِ ا لِ دا ُ إح   2
ا بِ  َ   ُ ن  أهن

نَعُهَما املالُ  3كااَ َو     فَ لَ ها حَ تِ ثَ صاحِ  دواَ   ِ يِّ امل  َحَلَف ِ  وإا   4تالَ كَ نَ  إا   كَ ذلِ وكَ  ،بَعيع 
 .ةِ لَ اكِ النّ  ا دواَ   ة كاَا املالُ دَ الواحِ 

  
ق ا أألةث بي سر مِ [ ] 249]  َ  ما يـِنـر  [ ق بوت  ِعقردز بإقررارز وانرت فا
ةَ دَ عَ س  مَ  ب نُ ا  َ ثَ أثع  : اهلل  أبو َعث دِ  قاَل القاضي

 َلُو بّلفِ  رّ أننُو أقعَ  6نيَ قِ لُ بعُ َعلى  داً ق  عَ  5
َها  رُ ذِ ع  و يعُ تِ َعلى ابنَ  يٍّ صِ وَ  ديُ ق  و وتعَ تِ ثَ رَ وَ وَ  نيَ قِ لُ بعُ  تِ و  مَ  ثوتُ ثُ  بَ جَ وَ ه فعَ دَ ن  َلُو عِ  قالٍ ت  مِ  بّلفِ  إلَيع 
 فإا  ، دواهِ شَ  ناكَ هُ  م  هُ ألنعن  الشُّهودِ  ري ِ يف جَت   ةَ يَ سِ ن  لَ بعَ  إىل يُّ صِ الوَ  يَ ضِ مَي   َعلي ِو بّا    َ ثَ فيما ثعَ 
وال  بَ هَ ال وَ وَ  ضَ ثَ أننُو ما قعَ  وِّ احلَ  عِ طَ ق  يف مَ  ةَ دَ عَ س  مَ  اب نُ  فَ لَ حَ  ع  فَ د  مَ  م  َلُو فيهِ  ن  كُ مل يَ 
 نَ و مِ مَ اِ َلُو فيما لَ  ناً و  عَ  بِ هَ لذن اه بِ دَ عَ ا كاَا وَ إَّننَ  نيَ قِ لُ بعُ  أان  لِ أج   ن  مِ  وٌّ حَ  رارَ ق  اإل وأان  ،طَ قَ أس  
ُ  ريِ ألمِ  نِ ي  الدن 

 . منيَ لِ س  امل

 

                                                                                                                      
 .كاملتداعيني: « ز»يف  1
 .سّلم : « ر»يف  2
 .أو: « ز»يف  3

4
تَتا و انع َتَظَرتا ، و فيو َمع ىن آَخر و ُهو     ".َضُعَفتا"و " َجثُعَنتا"تَعَلثنتَتا و مَتَكن
 .أثث  فالا  : «ر»ابن مسعدة أثث ، ويف : « ز»يف  5
 .رجل ، ومل  ُيسّموِ : « ر»يف  6
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َ  الِقاايا أو التـوِوق ف  بي ا ب ِحِسب  الِمناط    ةث بي ألِ سر مِ  [ ]211]  [ ِماا
 ُقضاةُ  1أّما :يَقولُ  اَ االفقيَو ك أان ُممنَد ب َن َفراٍ  ذُِكَر يل : قاَل القاضي أبو عثد اهللِ 

و  ِضيفعَ اِضِر وال َقواِعِد احلَ  َتم 
َ فيهَ  :يريدُ  ، م  اطثتُعهُ قضاياُهم وخمَُ  2 وأمنا  .ا جور  إالن َأا  يَعَتثَعنين

ِهم  أُمورِ ُيتَعَوقنُف يف فعَ  3هاضاُة الُكوِر وُحكنامُ قُ 
ُهم  ، َوأَّما أص حاُب ال َمَدِر فعَ  4 َُّل عنع  م  هُ وُيس 

رِِهم  ، وهُ وال يُعن َظُر يف 5اجُلورِ َُم مولوَا َعلى  ضِ و  ماِء حَ كَ   م   أَم 
مول  َُم   وَ الذك هُ  امِ مّ احلَ  6

 َكَتث تُ . ةِ جاسَ النن  7(ريِ غَ )َعلى 
َ
  ِّ ها َعلى نَ ن  مِ  ف  مل أقِ  إذ  ؛  فا ِ األل   ضِ ع  ىن يف بعَ ع  ها َعلى امل

ُخ   ظِ ف  لَ 
 .ربِ امل

 [ قِبول  تـِارك ِية  الّشاه د   ألةث بيسر مِ [ ] 215]
، 8«رياً إاّل خَ  مُ لَ ع  وال نعَ ، اهلل  سولَ يا رَ  لكَ أه  » : أسامةَ  َعنُو يف قولِ  قاَل َرِضَي اهللُ 

  ةِ الثَ التن  ديثِ أي ضًا يف حَ  عَ قَ وَ وَ 
ُ
هلل يا ، وا َ ل  ما قعُ بِئ َس » : لٍ ثَ جَ  ب نُ  عاذُ قاَل مُ فَ ،  فنيَ لِّ خَ تَ امل

َعلي ِو إالّ  مُ لَ ال أع  : "قاَل ى فَ ا زكّ إذ الشناِهدَ  إان . 9«اريً نا َعلي ِو  إالن خَ م  لِ اهلل ما عَ  رسولَ 

                                                                                                                      
1
 . «م»و « ت»أّا ، والتصويب من : « ز»يف   
 .متضي: « ز»يف  2
 .وحكام الكور :« ز»يف  3
 .أمرهم :« ز»يف  4
 . «ت»والتصويب من . اجلواز :« ز»يف  5
 .حوط :« ز»يف  6
  .«ت»سقط  من  7
رد هععذا احلععديث يف سععياذ حادثععة اإلفععك، ، و "بععاب تعععديل النسععاء بعضععهّن بععثعض"، 2/944: صععحي  الثخععارك 8

ععع بعععنَ  أ  طالعععب وأسعععامةَ  بععنَ  علعععين  (ص)فععدعا رسعععول اهلل   أك –و  ا يف فعععراذ أهلِعععيستشعععريُ  حيُ الععوَ  ثَ تلثَ زيععد حعععني اس 
 سعولَ يعا رَ  كَ لَعأه    :  عم فقعال أسعامةُ  فّشار عليو بالعذك يعلعم يف نفسعو معن العودّ  فّما أسامةُ  -عااَشَة َرضي اهلل عنها

 . تري  واها كَ سِ  ساءُ والنّ  ،ليكَ اهلل عَ  وِ يِّ ضَ يُ  اهلل ملَ   سولَ يا رَ  :قالَ فَ  أ  طالبٍ  بنُ  ليّ ا عَ وأمّ  ،رياً واهلل إال خَ  مُ لَ ع  وال نعَ  ،اهلل
نا َعَليو إالّ خريًا»: الّضمرُي يف قولِو 9  صعّلى يَعوُد على َكع ٍب الذك َُتَلنَف ععن َغعاوِة تَثعوَك ، فسعّل عنعو النّعيبُّ « ما َعِلم 

حثَسععو بعُععر داُه ونظَععرُه يف ِعط َفي عو، فععّنَكر ُمعععاذ  هععذا القععوَل علععى : اهلل عليعو وسععلنَم ، فععتكّلَم فيععو النّععاُس ، ومعنهم مععن قععالَ 
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ا  تعَ ، إ"اريً خَ   لُ و  وقعَ ، عِ اجلامِ  نَ مِ  رينَ ش  والعِ  سِ اعامِ  ءِ ا  يف اجلُ  عاذٍ مُ  ولُ قَ  عَ قَ وَ . مُ لَ ع  أواهلل  ،ية  كِ ا  هن
 . رينَ ش  العِ وَ  عِ ابِ يف الرّ  ةَ سامَ أُ 

 

 1[ تـِوررين  الخ  وم  مسألةث بي [ ] 212]
 مِ هَ ر   بالدِّ ِّّن عَ  رِّع  وَ  : بِ ااِ سّ لل الَ ق رَ مَ عُ  أان  كَ وِ رُ : اهلُل َعنُو قاَل القاضي َرِضَي 

ِ ر ََ والدِّ  ِ  ََ ر  والدِّ  مِ هَ ر  الدِّ  درِ يف قَ  صومَ اعُ  فن كُ   أك   رِّع  وَ  2ني  فيِو  يَ ضِ ق  تعَ يف َذلَك و  رَ ظُ ن  تعَ  بّا  ، ني 
نوبَ تَ م و هُ نعَ يع  بعَ 

 .رَ مَ عُ  ديثِ حَ  ن  ف مِ  رحِ ن شَ مِ   ّ صَ .و تَ ف  فَ و فَعَقد  كَ تَ ع  رن وَ  ن  مَ  لُّ وكُ  ، 3

 
 [ أنواع  الش  ودمسألةث بي [ ] 213] 

ِهُدوا  :لن وجَ  ان قَاَل اهلل عَ :  واعٍ الثة أن  َعَلى ثَ  الشُُّهودُ : قَاَل َرِضَي اهلُل َعنُو  َوَأش 
ٍل مِّنُكم   َذَوك  َعد 

واهرَ «   وُ ينُ ميَ  أو   داكَ شاهِ » :   اهلل سولُ وقاَل رَ . دااِ شاهِ  ذااِ فهَ  4
5  [  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                
نععععا عليععععو إالّ خععععرياً »: قاالِععععو، وَردن َعَلي ععععو  : ، واحلععععديُث يف الّصععععحيحنِي «بععععئَس مععععا قُعل ععععَ ، واهلل يععععا رسععععوَل اهلل مععععا عِلم 

 (.  4/2522)، ومسلم ( 4/5124: )الثخارك
 .  غري واردة يف باقي النسخ 1
:  للسنعاابِ  أنّعو قعالَ  رَ َمععُ  فعي حعديثِ ف: وهو ِخالُف الصنواِب العذك َوَرَد يف النُّصعوِص ... وزع عِّن: « ز»ورَد يف  2
ثَناه إسععحو بعن ر : قععال اب ععُن قُتي ثَععَة . َععِّّن بالععدِّر هم  والععدِّر َ ني ع  رِّ وَ  ععرئ عثععدُ حععدن ُق 

ثَناه امل عععن  يايععدَ  اهلل بععنُ  اَهَوي ععو قععال حععدن
ر الدِّر همِ  ِّّن اُعصومَ َأك ُكفن عَ  "عِّنِّ  رِّع  وَ "وقولُو . هابٍ شِ  ن ابنِ عَ  ثيبٍ أ  حَ  بنِ  ايدَ ن يَ عَ  أ  أيوبَ  بنِ  عيدِ سَ   يف َقد 

َّا  تَ  ، والععدِّر  نيِ  تَععَمععن  كَ  كععلُّ ، و  عععِّّن  نععوبَ وتَ  يععنهم  فيععو بَ  وتَعق ضععيَ  يف ذلععكَ  نظععرَ بعع  : تيثععةقُ  نِ ريععب الب ععالغَ ) ورنع تَععوَ  قععد  و فَ َفف 
ععنَعُهم  ونُععب  َعععِّّن يف ذلععك : ، أك (5/189 ِفععِّن احُلكوَمععَة بَعيع  ِ واك  َُتخاِصععمنَي يف قععدِر الععدِّر َهِم والععدِّر َ َني 

: ُكععفن َعععِّّن امل
 .للّاخمشرك( 4/13: الفااو يف غريب احلديث)

3
 (.ا ام  الّسابو)ينظَر يف ذلك ويقضي بينَعُهم ويَنوَب ، والصنواُب ما جاَء يف النن ِّ  بّا: « ز»ورد يف   

 
 .2:الّطالذ 4
ععَعُث بععُن قععيٍس عععِن النّععيبِّ  5 بععاب الِقسععامة ، وبعععاب  [1/2128 :َصععحي  الُثخععاركّ ]، واحلعععديُث يف  (ص)َرواُه األش 

ِعَي َهل  لك بيِّنة  قثَل اليَ  ُدن
 [ 2/948]مني سؤال احلاِكِم امل
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َّلةُ »: أننُو قالَ   َعنُو  جاءَ ، و 1[ َس 
ةٍ مالَ حِبِ  لَ من ُتََ  ل  جُ رَ : الثٍ إاّل يف ثَ  ة  مَ رن ُمَُ  امل

َلُو     لن حَ فَ  2
َّلة َس 
َهَد َأو  يَعَتَكلنَم َثالَثَة  ِمن  َذِوك احِلَجى أ امل ان لو وَرُجل  َأَصابَعت ُو فَاَقة  وَحاَجة  َحَتن َيش 

ّلةُ  قَاَل َرِضَي . 3ا اليلّ  ذٍ ارِ خم ب نُ ا ةُ ثيصَ واه قَ رَ ، ديثاحلَ  .«...حاَجًة وفَاَقًة فَحلن   َلو ال َمس 
َِ ه  الاُّ  نَ اهللُ َعنُو مِ   يءٍ شَ بِ  -و نَ ِّن ابع  ع  يعَ  -ب َيَ  إذا جاءَ  ةُ كَ َر يا بعَ : وتِ يَ يَقوُل جلارِ  كاَا أبو واالٍ   ِد
 ةِ َعلى الكناسَ  ياً ب قاضِ و ََي  نُ وكاَا ابع  : قاَل . ذيوخُ فَ  يءٍ حا  بشَ أص   كِ يو وإذا جاءَ ضِ ثِ ق  َفال تعَ 
أصلِّن : والمِ يَقوُل لغُ  أبا واالٍ  قيقاً شَ   ُ ع  َسَِ : قالَ  روفٍ ع  ن مَ عَ  كَ وِ ورُ : قاَل َرِضَي اهللُ َعنوُ ، و 
رُ  يثِ دحَ  ن  مِ  يثةَ أ  شَ  اب نُ  اَ رن خَ : قاَل ، و الصواآل وِّ دُ ِّن قَعو لو بالغُ عِ يَ  وَعم 

ى لّ صَ  النيبن  أان  4
 . البِ الطّ  ومينيَ  لٍ جُ رَ  َشَهاَدةَ  أجازَ  مَ لن اهلل َعلي ِو وسَ 

 

م  القاضي ِعلى ِعد و نألةث بي سر مِ [ ] 214]   [ ح كر

                                                                                                                      
 .«م»و« ز»فراغ يف  1
 محلع : الععرب بعض وقال محيل وأنا محالة محل  تقول خاصة الدية ضماا احلمالة أا: والضمني احلميل بني الفرذ 2

 كفيع  وهعم شعفي  غعم معن فكعم محلتهعا فعإا آمعايل أكعرب معن وكنع  معايل فقدم  وآمايل مايل على فيها عول  دماء
 .غدك من أيّس ومل يومك أذم مل حاال ذلك دوا حال واا

 .224راجع الفروذ اللغوية أل  هالل العسكرك ، ص ) غريه ويف ذلك يف يكوا والضماا
عع( ص)اهلل   سععولَ رَ   ُ ي ععفّتعَ  محالععةً   ُ ل ععمن ُتََ :  خمععارذ ا ععاليل قععالَ  بععنِ  ةَ ثيَصععقَ  ن  َععع» : نعع ُّ احلععديِث  3  قععالَ هععا فَ ن  و مِ ّلُ س 
عع لُّ ال ُتَِعع املسعّلةَ  إاّ  ةُ ثيَصععيععا قَ : قعالَ  مُثن ، ِبععا كَ لَعع رَ ّمُ نَعفعَ  ةُ قَ دَ نععا الصنععيئَ جتَ  َّت َحع ةُ ثيَصععيععا قَ  م  أقِع : (ص) : دى ثععالثٍ إال إلح 
ععل ُتََ ُجععرَ  و   لَععلنععحَ و فَ   مالَععتاَحععفاج   ة  َحععو جااِ ت  أصععابعَ  جععل  ورَ ، كُ ِسععها مث مُي  صععيثَ َت يُ َحعع ةُ لععو املسععّلَ     لنععحَ فَ   ةٍ حبمالَعع لَ من

 ن  جعا ِمعوك احلِ ذَ  ن  ِمع الثعة  ثَ  قعولَ َت يَ َحع ة  تو فاقَعأصعابَ  ل  جعورَ ، ي ٍ ن َععِمع اً دادأو َسع ي ٍ َعع ن  ِمع وامعاً قَ  بَ صعيَت يُ َحع املسّلةُ 
 نن واهُ معا ِسع، و  ي ٍ َعع ن  مِ  داداً سَ  أو قالَ  ي ٍ عَ  ن  مِ  واماً قَ  صيبَ َت يُ حَ  ّلةُ   لو املس  حلن فَ  ة  فاقَ  الناً فُ     أصابَ  د  قَ لَ : و ومِ قَ 
: سععنن الثيهقعععي" ]ُحرَِّمعع   "وُرِوَك [. 8/592 :صععحي  ابعععن حثععاا] « تاً ح  ها ُسععثُ هعععا صععاحِ لُ يّكُ     ح  ُسعع ةِ املسععّلَ  نَ ِمعع
 " أَلَحِد َثالثَةٍ "، وُرِوَك  [1/73
 . هو أبو ُممد األثرم املكي من التابعني الكثار سرو، وعمرو بن دينار: « ز»يف  4
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 دُ هَ ش  يَ و : القاضي  ةِ وليَ تَ  يف بابِ  "ةيّ لطانِ السُّ  كامِ األح  " تابِ يف كِ  كّ دِ ر  املاوَ  قالَ 
 رة  ااهِ  احلكمِ  ثابَ أس   ألان  ؛َعلي ِو  مُ كُ ََي   1[ال]ه ودوِّ لعَ  مُ َيكُ ، و َعلي وِ  دُ هَ ش  ه وال يَ وِّ دُ لعَ 
إلي وِ     هَ جن وَ وتعَ  كمِ َعنُو يف احلُ  ةُ مَ ه  التعُّ   ِ فَ تعَ فانع   2ة  يّ فِ خَ  ةِ هادَ الشن  ثابَ وأس  

قاَل ، ةِ هادَ يف الشن  3
 نواح  سُ  وازلِ يف نَ  [ ز  81/ ] ع قَ وَ  امَ ولِ  5(كٍ مالِ ) بِ ملذهَ  4الف  َهذا خِ و : َرِضَي اهلُل َعنوُ 

 .هر  بعن دَ تَ فعَ ، ه وِّ دُ القاضي َعلى عَ  منَ  كمِ ِّن يف احلُ أع  ،  ةِ ين ثِ العت   ةِ يَ ضِ أق   من  
 

 [ الشو اِدا  ِعلى ِخط  الع قود  ألةث بي سر مِ [ ] 211]
 ةِ ين دِ أو امله   ةَ يَ قِ ريإف   ةِ هَ يف جِ  الُفَقهاءِ  عضِ ن بَ يل عَ  رَ كِ ذُ : اهلل  قاَل القاضي أبو َعث دِ 

َذلَك َفقالوا  نَ من ضَ تَ  قدٍ يف عَ  َعلى اعطِّ  هادةِ يف الشن  الُفَقهاءَ  عَ أننُو مجََ  -ضىق  تعَ وكاَا َقد اس  -
 6قالَ ، ف جاااة   ةُ هادَ فالشن  دالةِ َعلى العَ  و ماتَ طِّ َعلى خَ  هودَ املش   وأان  طِّ دوا َعلى اعَ هِ إذا شَ 
ها كاَا عَ ضَ وَ  يومَ  ان إ7[وق  ُتملها]قولواَحَّت يَ  هادةِ ويف الشن  قدِ عَ يف ال صاا  ق  َهذا نعُ :  هوَ 
و  [أ]،يها دّ قَ َفاَل أُ  و  ها وأنا فَاسِ تُ ع  ضَ وَ  :قالَ لَ  األداءِ   ِ ق  ا يف وَ ي  كاَا حَ   و  و لَ ال ألنن د  عَ 

 وَ حَن   8
لِ  حي ِ ص  عوا إىل تَ جَ رَ فعَ ، َهذا  ُ ثعَ تَ َهذا ال يعَ و . وقَعو   . مُ لَ واهلل أع  ، يل نين

 

                                                                                                                      
عععحي  مععععن كتعععاِب  1 ععععل طانّية"التنص  كععععام السُّ ععععل طانِّية والواليععععات : "18:ص« وال َي كعععُم لَِعععععدوِّه » ": اأَلح  كعععاُم السُّ اأَلح 

  5.ُممد فهمي الّسرجايّن، املكتثة الّتوفيقّية، مصر، ط.، علّي بن ُمّمد بن حثيب الَثص رّك املاَور ِدّك، ت "الّدينّية
 .كامنة: « ر»يف  2
  18:ص: « َعَلي و يف الشنهاَدة  وتَعَوجنَه   » " : األحكام السُّل طانِّية"الصنواُب من  3
 .اختالف: « ر»يف  4
 . «ر»سقط  من  5
 .وقال: « ز»يف  6
 .«ر»زيادة من  7
 .«ت»،و «ر»وحنو،والتصويب من : « ز»يف  8
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 [ ت جارِا  الو شا  مسألةث بي [ ] ب.  211]
 ل  هَ ،  مرَ اعَ   ِ لَ لن مُثن ُتََ  رٍ ََخ   يف إناءِ     عَ قعَ وَ  لٍ و  بعَ  طةُ ق  نعُ : اهلل  القاضي أبُو َعث دِ  قالَ 

  ةَ عَ ي َ  ب نِ ان عَ  دٍ ثَ ع  مَ  ب نُ  ليُّ وعَ  صاحلٍ  ب نُ  ِّن إسحاذُ ثَ دن حَ ،  ثيبٍ حَ  اب نِ  ديثُ حَ ؟ ال  أم   كلُ ؤ ت
. لطااِ السُّ  ةُ ة جتارَ اعَ السّ  أشراطِ  ن  مِ : العاص قالَ  مرو ب نِ عَ  اهلل ب نِ  َعث دِ  عن   هلٍ ن أ  سَ عَ 

 دُ ا نَِ نّ إ: قاَل  وٍ ثن نَ مُ  ب نِ  بِ ه  ن وَ عَ  يِّ ميمِ التن  مااَ ي  لَ سُ  ن  عَ  دٍ ثَ ع  مَ  ب نُ  ليُّ ِّن عَ ثَ دن حَ وَ : قاَل 
 ن  عَ  مواٍ ي  مَ  ب نِ  رِ ش  بِ  ن  عَ  دٍ ثَ ع  مَ  ب نُ  ليُّ ِّن عَ ثَ دن حَ و : َل اق. وتِ واليَ  يف رَ ثعن جتََ  ن  مَ  عوا  ل  مَ :  كتوباً مَ 
 م   َُ  الةِ الوُ  ةَ ارَ جِت  أان  محنِ الرن  ثدِ عَ  ب نِ  ميدِ احلَ  ثدِ إىل عَ  اياِ العَ  ثدِ عَ  ب نُ  رُ مَ عُ  بَ تَ كَ : قالَ  حولٍ ك  مَ 
 ب نَ  رَ مَ عُ  ِّن أان غَ لَ و بعَ فإنن ، ذلَك  ن  عَ  كَ لَ ثع  قعَ  ن  ومَ  كَ سَ ف  نعَ  ع  نَ ام  فَ ، ة  كَ لَ ه  مَ  ةِ ين عِ وللرن  ة  دَ سَ ف  مَ 
 اياِ العَ  دِ ث  عَ  ب نِ  رَ مَ عُ أننُو كاَا لِ  كَ وِ رُ ، و والِ مّ ِبَذِلَك إىل عُ  بُ كتُ َرِضَي اهلُل َعنُو كاَا يَ  طابِ اعَ 
ايُّ رَ القُ  عبٍ كَ   ب نُ  ُُمَمندُ هاه نَ و فيها فعَ ثيعُ يَ فعَ  ةِ َعلى املدينَ  ُهَو أمري  و  عامَ الطن  لُ مِ كاَا ََي    فينة  سَ 

1 
 توين عِ رَ  كَ لَ و فَعَقد  هَ تِ ين عِ رَ  ةِ اليَ يف ِ  رَ تاجَ  رٍ ا تاجِ أميُّ » :   اهلل  سولُ قاَل رَ  : َذلَك وقالَ  ن  عَ 
 .ها َعلى املساكنيِ ثِ شَ ها خبَ كَ كن ِبِو وفَ  ذَ دن صَ تَ فعَ  عامِ ِبَذِلَك الطن  رَ فّمَ  : قالَ . 2«

 

ق ط  ِح و الغِيرر  بي التوِ ر ف  ألةث بي سر مِ [ ] 211]  ِد الم لرك ّية  ل ِشيَز ي سر  [بيأ  أّن ِعقر
أثثتهِا  م يف دارِ هِ رِ َعلى سااِ  لٍ جُ ة رَ ثَ رَ وَ  ن  مِ  قامَ  ن  مَ : اهلل  قاَل القاضي أبو َعث دِ 

لوا يف فّجّ  ارُ م الدّ ديهِ بّي   الذينَ  لوبنيَ َمَع املط   البُ الطّ  قارن تَ فعَ  ةَ طوا احليازَ ساقَ وتَ   ِ يِّ للمَ 
 واتظهر اس   رُ ه  الشن  ا جازَ لمّ فَ  ،خةً س  نُ  3عطواويُ   َ ثَ يهم فيما ثعَ إل ذرُ مُثن يع   رِ ه  الشن  يَ ها باقِ إخالاِ 

                                                                                                                      
 «ز»كما جاء يف " القرطيب"هذا هو الّصواُب وليس  1
 بععن كعععباحععدا عععن ُممععد احععديتا و  القاسععم بععن ُممععد بععن أ  بكععر الصععديو روى لععو أبععو داود يف كتععاب املراسععيل 2

ععع»: قعععال (ص)أا رسعععول اهلل   الُقراعععيّ  ، أل   52/283: ُتعععذيب الكمعععال)«  تعععوعين رَ  كَ لَعععو هَ تِعععين عِ يف رَ  رَ جَ اتععع ا راعٍ أميُّ
 (.742.ت)احلجاا يوسف املاك 

 «يُعع َطو َا » الّصواُب  3
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 املطلوبُ  ها وأَبالاِ إىل إخ   القاامَ  اعها ودَ ثَ هَ وَ  و مبالٍ تِ نَ بع  الها تاعَ  اب   ّ املتوَ  د أاّ ق  عَ بِ  واتظهر اس  
َها َقد استظهرَ  مَ املقوّ  ألان ؛ مُ اَ ل  ال يعَ  الءَ اإلخ   أان  ظهرُ فالذك يَ ،   بَ جَ َ ا ووَ  الدارَ  بّان  تَعليع 
،  ارُ لى َلُو الدّ ُُت   و أا  قِّ ن حَ مِ  ويكواُ  ،إلي وِ  رُ ذَ ع  يعُ  يفَ كَ فَ ،  1أَثع َثَتت وُ فيما  إىل القاامِ  رَ ذَ ع  يعُ  أا  
 .عاىلاهلل تَ  شاءَ  إا   نيِّ  هذا بعَ و 

  

 أررضز م ِحبوِسةز ألِج ز ،  أّن قِباِلةِ ألةث بي سر مِ [ ] 217]
ُ  ب ِمورت  أِحد  الم ِحبوس  ِعِلير  م  [ تـِنرِتق 

 وامٍ أع   ةِ عَ بعَ ألر   2ونِ لى اب  َعلي ِو وعَ  ةً سَ ثن ُمَُ  ضاً أر   لَ قثِ  جل  رَ : قاَل القاضي أبو َعث د اهلل 
 ةَ ثالَ القَ  فَّف َت أان  ريلَ أو أب   سَ مارِ  هرِ يف شَ  3األبُ  يفَِّ وُ تعُ ، و  ف  ص  ونِ  عام   ةِ املدن  نَ مِ  قيَ وبَ 
قىث  تعَ و  ،بنِ الإىل ا عة  ا راجِ ألهن  األبِ  ةِ صن يف حِ  َتقضُ تن  

 6لثِّ قَ متعَ للرع والان  نِ ب  الا 5صيبِ يف نَ  4
فيما  لِ ت  املِ  راءُ كِ   إلي ِو من األبِ  7ةِ رَ يعن صَ املتَ  ةِ يف احلصّ  نِ ب  الليو لوعَ  ،ةً عَ اارَ ولَي َس  مُ  ة  ثالَ ألها قَ 
(ريلَ وأب  )مارس  هرُ وِهَي شَ  – عِ ر  الان  امِ إىل متَ  هورِ الشُّ  نَ م قيَ بَ 

،  عِ ر  الاّ  صادِ إىل حَ  - وَماك 8
لِكراء ا إلي وِ  دمَ كاَا َقد  قَ   إا   األبِ  ةِ كَ ِر َعلى تَ  رِ هُ ه األش  الِكَراء  ذِ  نَ مِ  بُ هو مبا جيَِ  عُ رجِ يَ و 

 قدَ النّ  1طَ رَ شَ ، ولو  إىل األبِ  وامِ األع   عةِ  األربَ الِكرَاء يف  9ةلَ ازِ ه النّ يف هذِ  ذلكَ وكَ  وعِ َعلى الطن 
                                                                                                                      

 . «ر»يتثتو، والتصويب من : « ز»يف  1
 .بنيو: « ت»يف  2
 .الرجل:  «ت»يف  3
 .«ت»و« ر»يثقى، والتصويب من : « ز»يف  4
 .حصة: « ر»يف  5
 .«ت»و« ر»املتقثل، والتصويب من : « ز»يف  6
 . «ت»و« ر»املتصري، والتصويب من : « ز»يف  7
 . «ت»سقط  من  8
 ".النازلة"خطّ واستدرك األمر بعثارة " املسّلة"ذكر 9
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يف  الِكرَاءُ  2ضُ قِ نتَ َعلي ِهم يَ  سِ احملثن  دِ أحَ  مبوتِ  إذ   ؛لفِ والسن  الثَعي عِ  بابِ  و من  ألنّ  مل جيا   قدَ النّ 
 . ضَ ثَ َما قعَ  و ويردُّ تِ صّ حِ 

 

 [ةز جو وش ح   دز بي شاه   ِلأ   ظرِ ش ينر  ب أ  ِحّتى م  كر والح   ب  ال  الطّ  تـِعرجيا  سألةث بي مِ [ ]218]
َلُو يف  ظرَ ن  ِبِو َحَّت ال يعُ  مِ ك  واحلُ  بِ الِ الطّ  جياِ ع  يف تعَ : أمَحَد بِن العوناِد  هشاُم ب نُ  قالَ 

َُدوننَةِ فَ : لٍ او أق   ةُ الثَ َذلَك ثَ  عدَ بَ  ةٍ جن وال حُ  دٍ شاهِ 
يف ، و  ةِ قَ رِ والسن  ةِ يَ ضِ ق  يف األ اُ جن عَ أننُو ال يعُ  في امل

ه أننُو ال ريِ وغَ  مِ القاسِ  ن اب نِ يف َذلَك عَ  ثيبٍ حَ  كى اب نُ وحَ  .عٍ ضِ و  مَ  ريِ أي ضًا يف غَ  ةِ يثِ العت  
وا  أي ضًا يف شاملاجَ  نِ ب  الو  ،اُ عجّ أننُو ال يُ  مالكٍ  حابِ ن أص  مِ  ةٍ اعَ مجَ  ن  عَ  يَ كَ حُ و . اُ عجّ يُ 
 عدَ ِبَذِلَك بَ  مُ كَ وَُي   اُ عجّ أننُو يُ  كمُ احلُ الذك جيرك بِِو ، و  الثُ التّ  َعلي ِو وُهَو الَقو لُ  قفُ نَ  نويعٍ تَ 
 . عاىلاهلل تَ  شاءَ  إا   مِ لوُّ والتن  اآلجالِ  ربِ ضَ 

 

كوةز مسألةث بي [ ] 219]  دا   بابز بي س   [ حر
َكاَا : َرِضَي اهلُل َعنُو قاَل يل أَبو َعث ِد اهلِل ب ُن فَعرٍَا : قاَل القاِضي أَبو َعث ِد اهلِل 

 ط  َلُو حااِ  ن  يمَ فِ  فااِ لِ تَ َُي   ااِ طّ القَ  ب نُ  رَ مَ وأبو عُ [ ز  81] /  ابٍ تّ عَ  و َعث د اهلل ب نُ أب ااِ قيهفَ ال  
ط َمس  مُ 

 اءَ ذَ حِ  اً باب ثَ دِ َُي   أا   رادَ أَ  ن  مَ  عَ نَ مَي   َلُو أا   ل  هَ  ، ةٍ ذَ افِ نَ  ري ِ غَ  ةٍ كن فيِو يف سِ  ال بابَ  3
لَي َس َلُو َذلكَ  :يَقولُ  ااِ طّ القَ  ب نُ  رَ مَ ا أبو عُ كافَ  ؟ال أم   ةِ كن السِّ  لِ أه   ن  مِ  وِ طِ ااِ حَ 

 الفِ خِبِ  ، 4

                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 .سقط: « ت»يف  1
 .فينتقض: «ت»و« ر»يف  2
 . «ر»مصم ، والتصويب من : « ت»و« ز»يف  3
 . إا ذلك ليس لو: « ز»يف  4
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(باب  ) ةِ كن ا كاَا َلُو يف السِّ إذَ 
 أا   3َلوُ : " يَقولُ  2(َرمِحَُو اهللُ ) ابٍ تّ عَ  ب نُ ا اهللِ  كاَا أبو َعث دِ ، و  1

 .كَ لِ ذَ  ر  بعن دَ تَ فعَ  ،"  باب   ةِ كن السِّ كاَا َلُو يف   و  َكما لَ   باباً  طٍ يف حااِ  ثَ دِ َُي    أا   أرادَ  ن  مَ  عَ نَ مَي  
 

ُز بي سّكةز ٍير  نابشاز،مسألةث بي [ ] 212]  ِح   ِمنر ِلأ دارث  ات  نـِقر
رربز   ِنِن ِمنر ي ريد  بـِترِة س   [ أن ِيمر

 دار   لٍ جُ رَ وفيها لِ  ذةٍ نافِ  ريَ غَ  5ةُ كن سِّ ال  إذا كانَ : اهلل اضي أبو َعث دِ القَ  4[قالَ ]
اً بر  حوا فيها سِ فتَ يَ  أا   ةِ كّ السِّ  أهلُ  ه فّرادَ ريِ ها لغَ تُ وقاعَ  ها َلوُ ضُ ق  نعَ 

 ،ضِ ق  النعن  م صاِحبُ هُ عَ نعَ مَ فَ  6
 .أي ضاً ذلك القاعةِ  بِ لصاحِ و  ،عَ ضِ املو   عيبُ يَ و َذلَك إذا كاَا َذلَك لَ فعَ  ،ضِ ق  النعن 

  
ِرا  م نر دون   ضررارز ألةث بي سر مِ [ ] 215] دارِن للّستـر  [ ب جار ن ِح   الجار  أنر يـِررِبِن ج 

ِّن  َأع   –ه دِ خِبَطِّ يَ  ابٍ تّ عَ  اب نِ  تابِ كِ   رِ يف آخِ  تُ د  جَ وَ : قاَل القاضي أبو َعث د اهلل 
 ذِ افِ النّ  ريِ وغَ  ذِ افِ النّ  قاذِ يف الاُّ  باباً   ُ تَ ف  يعَ  جلِ الرن  عنِ  إبراهيمَ  ُسِئَل َيب ب نُ  - ةِ مَ س  القِ  تابَ كِ 
ِ و ِشث ِهِهما، حنو احل ري  َقصه رِ جا دارُ وجِ  ،هِمن ُو َعلى جارِ  7لُّ طِ يُ فعَ   طا ثالتاً ااِ ىن حبَ  فإا  اِاَطني 
ه وال ِبارِ  رن ضُ ولَي َس  َلُو أا يَ ، ثالثٍ  ااطٍ ح يااِ ن  ه َعلى بعُ جارُ  رُ ثعَ جُي  : فقالَ ، َعلي ِو  طلن مل يُ  ثالتاً 

                                                                                                                      
 . «ت»سقط  من  1
 . «ر»سقط  من  2
 .«ت»و« ر»ليس لو، والتصويب من : « ز»يف  3
 .«ر»زيادة من  4
 .« ر»، والّتصحي  من "سكة: "« ز»يف  5
 .سريا: « ت»يف  6
 .فيطلع: « ر»يف  7
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الثاب َمَع  إذا كاَا فت َ  1َجيِّد  ا َهذَ  ل  ض  فَ . حوإذا كاَا َعلى َهذا النن  بابٍ  ت ِ فَ  ن  عو مِ مينَ 
 .ضِ األر  

  

 ِعِدم  ِجواز  الّت ر ف  بي تـِغريير  الباب  بي الا قاق  سألةث بي مِ [ ] 212]

 [ ٍِير  الّناب ش   شّ بإ رن  أهر   الا قاق   
ثانية   ّلة  س  مَ 

 ،لٍ جُ لرَ  فيو باب  و  ذٍ نافِ الذك لَي َس بِ  قاذِ ن الاُّ عَ  راهيمَ إب   َيب ب نُ وُسِئَل  2
أو  قاذِ الاُّ  لِ إىل داخِ  آخرَ  كااٍ و يف مَ ثدلَ يُ  3وأ ،و الثابَ َعلى نَعف سِ  عَ سِّ وَ يعُ  أا   لُ جُ الرن  فّرادَ 
ضا رِ و إاّل بِ تُ عَ سِ و  وال تعَ  4هريُ ه وال  تّخريُ يغتو وال حالِ  ن  و عَ بابِ  ةُ لَي َس َلُو إزاحَ  :فقالَ  ،وجِ خارِ 
يف  َلُو الثابُ إذا كاَا :  العتيبُّ  5[َلوُ ] وقالَ . ي وِ ا َعلَ و  عوه َذلَك إذا أبعَ مينَ  أا    م  ، و  قاذِ الاُّ  أهلِ 
 حانوتاً  شاءَ  أي ضًا إا   ثَ دِ وَُي   ،شاءَ  يثُ ه حَ رَ ؤخِّ ويُ  ما شاءَ  عَ سِّ وَ يعُ  و أا  فلَ  ذِ افِ النّ  ريِ غَ  قاذِ الاُّ 

اٍل َترُِد أو ُوقوِف ده َحَّت جارِ  بِِو بابَ يُواِجو  ما مل  ابنٍة أو  حَن ِو َذلَك، َيُضرنه مبَو ِضِع إنااِل َأمح 
 ن  عَ  بَ هَ أش    ةِ وايَ رِ  ن  مِ  نٍ ي  اَ مُ وَكالُم الُعتيبِّ جيِّد  ، وهو َكالُم اب ِن القاِسِم وَكالِم اب ِن : قاَل 
 . مالِ َعلى الكَ ُهَو ولَي َس  كٍ مالِ 

 

أِلةث بي الشو اِدا  ِعلى ال  ِفة  [ ] 213]  [ ِمسر

                                                                                                                      
 .«م»و« ر»من  فصل هذا، والتصويب: « ز»يف  1
 . منها: « ز»يف  2
 .و أا: « ز»يف  3
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 اهلل ب نُ  لقاضي أبو َعث دِ ا قيوُ نها الفَ ُسِئَل عَ  ةِ فَ الصِّ  َعلى ةِ هادَ يف الشن  ّلة  س  مَ      
  ُ ف  قعَ وَ ، ه ديدِ س  تَ و بِ مَ صَ و وعَ فيقِ و  تعَ ه اهلل بِ رَ أمَ  ن  َسيِّدك ومَ  يا: و صُّ مبا َهذا نَ  بَ وجاوَ  ،احلاا
ِ تابعَ َعلى الكِ   ةِ صوفَ املو   اءِ ودالسّ  ةِ لوكَ املم   ُفالٍا يف شّاِ  ب نُ  ما ُفالاُ هِ نِ من ضَ مبُ  رَ هَ ظ  تَ اس   نِ ي  ذَ اللن  ني 
 أا   عدَ بَ  ب  َلُو ِِبا واجِ  مَ ك  واحلُ  ة  لَ فيها عامِ  ةِ فَ َعلى الصِّ  ةَ هادَ الشن  يل أان  رُ هَ ظ  الذك يَ ، و مافيهِ 
 ،َلُو ِِبا  َ ي  ضَ قَ  د  مل توجَ  فإا  ؟  ةِ فَ ه الصِّ ِبذِ  فُ توصَ  ة  ِملوكَ  دِ لَ يف َهذا الثعَ  ل  هَ  : لَ ّس  وتَ  رَ نظُ تَ 
ه دِ يَ  ن  مِ     جَ رَ ها وال خَ ثَ هَ ها وال وَ أننُو ما باعَ  احلوِّ  عِ طَ ق  و يف مَ فَ لِّ َيَُ  أا   عدَ ها إلي ِو بَ تَ م  لَ وأس  
 ّخُ يَ ، و و ينِ ميَ  إىل حنيِ  كِ ل  املِ  جوهِ ن وُ مِ  وٍ ج  وَ بِ 

َ
 ىضَ تَ ق  للمَ   َ ثَ ما ثعَ  مجيعِ  ةَ خَ س  َعلي ِو نُ  يُّ ضِ ق  ذ امل

 .َلوُ  ريكَ وباهلِل التعنو فيُو ال شَ ، اهلل شاءَ  َذلَك إا  و يف قن حَ  بَ لُ ط  يَ فعَ ،  كَ دَ ن  َلُو عِ 
  

بث إلقامة  الحد   أنو  ألةث بيسر مِ [ ] 214]  [ِعِليأ  قرراِر الل أ  بالسور ِقة  موج 
نا يف د  عِ وصَ  يّ عِ ر  الدّ  ليٌّ أنا وعَ   ُ ئ  جِ : وسى أننُو قاَل مُ  رارِ إق   فةِ صِ  ةِ قَ رِ يف سَ  سّلة  مَ 

 ذَ رَ وسَ  احلااِّ  يف دارِ  يٌّ لِ عَ  لَ اَ نعَ فعَ ،  ورِ للسّ  ة  قَ الصِ مُ  ةِ روقَ املس   احلااِّ  ودارُ  ورِ السّ َعلى  لِ ي  اللن 
 رٍ جَ حبَ  ال َمذ كورُ  يٌّ لِ مى يل عَ رَ  إىل أا   ارِ الدّ   ِ ي  بعَ  فِ ق  أنا َعلى سَ   ُ ف  قعَ ووَ  ،هان  مِ  يابَ التِّ 
 هاذُ خَ آو  ،ارِ ُهَو يف الدّ و  ابً و  ا ثعَ بً و  ثعَ  ارِ الدّ  نَ مِ  ابَ يِّن التِّ لُ ناوِ يُ  لَ عَ جَ فَ  ،إىل الذك أرادَ   ُ ي  دَ تَ اه  فَ 
َِ ق  نا َعلى السن أُو و نمِ  ا دَ  : يٌّ لِ وقاَل عَ  ، ورِ السّ  راءِ وَ  ن  نا مِ ثِ صاحِ ميها لِ وأر   ِف أنا   ُ ل  خَ إَّنن

نا ي  فَ فّل   ،ارِ الدّ  طِ سَ يف وَ  يعاً نا مجَ ر  وصِ  ،هافِ ق  نا َعلى سَ ع  لَ طَ فَ  ،عيدٍ سَ  احلااِّ  وموسى إىل دارِ 
، َوَوقف ُ  أنا بلصِو باِب الثي ِ  ي ِ يف الثَ  موسى ال َمذ ُكورُ  لَ خَ دَ فَ  ،توحاً ف  فيها مَ  ي ِ الثَ  بابَ 

رََا موَسى التعَِّياَب ِمَن الثَعي ِ  ِإيَل،ن   ثُ ي  حَ  ن  ناها مِ ي  مَ ورَ  ،ُهوَ و  ا أناُتُ ذ  مُثن أخَ  من خارِجو وأخ 
لقاضي أبو ا قيوُ الفَ  فّجابَ . نادَ ن  عِ  ة ال َمذ كورَةُ قَ رِ السن   ِ يَ فِ ل  أُ   أا  نا إىلر  وصِ  ،ارِ نا إىل الدّ ط  ثَ هَ 
 ن  مِ  دِ ق  يف العَ  دَ ين قما تَ  -و تِ مبعونَ  كَ رَ و وأمَ فيقِ و  تعَ ا اهلل بِ نَ مَ صَ عَ  -  ُ ل  ّمن تَ  : احلااِّ  اهلل ب نُ  َعث دِ 
 ،ةٍ نَ ُِم   ريِ غَ  ا بِ رارُ َعلي ِهما إذا كاَا إق   دِّ احلَ  ةِ إلقامَ  ب  موجِ  وذلكَ  ةِ قَ رِ ى بالسن وسَ ومُ  ليٍّ عَ  رارِ إق  
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َُ ث  يعَ [ ز  87/ ]  زِ ر  احلِ  نَ جاه مِ رَ وكاَا ما أخ   ،كَ دَ ن  َعلي ِو ما بِِو عِ  دَ هِ وشَ   دينارٍ  عَ بُ و رُ تُ قيمَ  غُ ُل
 .اهلِل التعنو فيوُ بِ ، و 

 

 [ ب ِعقردز ِصحيةز  ِش اِدا  الش  ود  على م لرك ّية  ِعقارز، وبـِيرع أمسألةث بي [ ] 211]
 مَ لن و وسَ وآلِ  النا ُُمَمندٍ و  نا ومَ دِ يِّ ى اهلل َعلى سَ لّ صَ . حيمِ الرن  محنِ اهلل الرن  مِ س  بِ )

الذك  قارَ العَ  املالَ  فواَ رِ ع  يعَ  أهم   داءِ هَ الشُّ  نَ مِ  تابِ ى يف هذا الكِ مّ سَ تَ يعَ  ن  مَ  دُ هَ ش  يَ   1(.ليماً س  تَ 
ِّن ثَ بِ  ةِ روفَ املع   3يوُنسَ  ةِ حبارَ  ،كِّ رِ افِ عامل دواَ مَح   ب نِ  اِ رَ فعَ  ب نِ  ُُمَمندِ  ةِ نَ ابع   2ِبنَت ةِ روفَ املع   ةَ يَ ناجِ  ألمِّ 
 دورِ  ن  مِ  ةٍ بَ رُ مبق   اا  دّ ِمن ُو فَ  ،ةَ يَ ثيلِ ة إش  كورَ   رفِ الشن  ليمِ إق   ن  مِ  قيّ الغافِ  4مريانة ةِ يَ ر  قعَ  ن  مِ  ،سليمٍ 
 لة َمال  ث  ه يف القِ دُّ حَ  ،ة أصولٍ سَ وََخ   لٍ أص   ةُ مااَ  تواِ ي  الان  رِ جَ شَ  ن  ا ِفيِو مِ ِبِ ر  غَ وب ،ال َمذ ُكورَةِ  ةِ احلارَ 
من  الاِ أص   ة  ين قِ ر  شَ  اا  نجِ  ذِ ر  يف الشن ، و طااِ ل  سُّ لل َمال   فِ ر  يف اجلُ ، و وام عَ  شجرة وابنِ  البنِ 
ها ضُ ع  وبعَ  ذَ أخَ قد  ها ضُ ع  بعَ  5طبِ احلَ  ةُ سريَ يَ  سِ ر  الغَ  ةُ ديتَ حَ  تواٍ ي  زَ  ونقيالتُ  نااِ ث  ا تواِ ي  الان  رِ جَ شَ 
 ةَ الثَ ثَ  ال َمذ ُكورِ  املالِ  نَ مِ ، و ها وُ أو حَن   ةً لَ ينق ةَ رَ ش  عَ  سَ ََخ   6[حنو]ها دُ دَ عَ ، ذ  ّخُ ها مل يَ ضُ ع  وبعَ 
 ناا  مُثن جِ ،  ريوُ الطن  ةِ لَ ثع  ها يف القِ دُّ حَ  ،7مَ دن قَ تعَ َغر ِب ما بِ  نيٍ تا تِ رَ جَ وشَ  ،تواٍ ي  زَ  ن  مِ  الً أص   رَ شَ عَ 
ُحظَر َعَلي هماَقد   تااِ كورَ املذ   تااِ نن واجلَ  كورِ املذ   املالِ  نَ مِ  نيِ لتّ ابِ  9ة  رَ جن شَ مُ  8رىأخ  

10 
                                                                                                                      

 . «ر»سقط  من  1
2
 .غري واضحة الرسم« ر»، ويف « ز»كذا يف    

3
 «ر»التصحي  من   

4
 .«م»و« ر»موتيو، والتصويب من : « ز»يف   
 . اعطب: « ز»يف  5
 . «ر»ة من زياد 6
 .بقرِبا تقدم: « ز»يف  7
 .أخر: « ر»يف  8
 .ومسجرة: « ر»يف  9
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هذا  ال َمذ ُكورَة فوذَ  ةِ باحلارَ  دار   ال َمذ ُكورِ  املالِ  نَ مِ ، و َها ا ُكلِّ هاُتِ جِ  يعِ مجَ  ن  مِ  1بالسياجاتِ 
 ال َمذ ُكورَةِ  3ارِ الدّ  هرِ يف اَ ، و  د  مَ ر  قَ مُ  سطواا  وأ ةٍ دَ مَ ر  قَ مُ  يوتٍ بُ  2ةُ فيها ثالثَ  ،يااِ ن  الثعُ  ةُ قاامَ 
َذ كورِ  املالِ  يعَ مجَ  زواَ وِّ وجيَُ  ،تنيٍ  اتِ ر جَ شَ  الثُ ِفيِو ثَ  ر  و اكج

، َلُو  نيِ يع  إلي ِو والتعن  قوفِ بالوُ  4امل
ََ ع  مَ  فواَ رِ ع  يعَ و  لى ما كاَا عَ  اآلاَ  هوَ  5فوَذ هذا صوفِ املو   املالِ  يعَ مجَ  أان  ةٍ حاطَ إو  قنيٍ يَ  َفةَ ِر

إىل  ال َمذ ُكورِ  عنيَ س  تِ  عامِ  ن  فيِو مِ  ث  دُ مل ََي   ،هاو ُكلِّ والِ يف أح   ةٍ مااَ عِ بَ وأر   عنيَ س  تِ  َعلي ِو يف عامِ 
(   ق  فيِو وال نعَ ) ة  يادَ اآلا زِ 

 ال َمذ كورَةِ  قلِ النّ  منَ فيو  سَ رِ ال ما غُ إ ،دٍ دَ عَ وال يف  7حالٍ ال يف  6
َذ كورِ  املالِ  يعِ ال قدر َ ا يف مجَ  ،تابِ َهذا الكِ  لتاريخِ  مٍ دّ قَ تعَ مُ  هِ وِ حَن   أو   عامٍ  ذُ ن  مُ  ال َمذ كورَةِ 

ال  امل
َذلَك يف  ُكلُّ   ،اكاَا يف حيطاهِ   لمٍ ثُ  دِّ سَ  ن  مِ  ارِ يف الدّ   َ لِ ص  إالّ ما أُ   ٍ ق  و وال نعَ تِ يف قيمَ  ةٍ يادَ باِ 
 ن  و مَ ِبذِلَك ُكلِّ  دَ هِ شَ  ،َعلي ِو  كرارِ والتن  ،َلوُ  نيِ يع  والتعن  ،إلي وِ  قوفِ الوُ و بِ َذلَك ُكلن  فواَ رِ ع  يعَ  م  هِ مِ ل  عِ 
َقعَ و  ،وِ صِّ نَ  بَ سَ و حَ فَ رَ عَ   عنيَ س  وتِ  سٍ ََخ   ةَ نَ م سَ ا يف احملرن ّ َ إذ سَ  ،تابِ و يف َهذا الكِ تَ هادَ شَ  أو 
  .ةٍ مااَ عِ بَ وأر  

 مَ لن و وسَ لى آلِ وعَ  النا ُُمَمندٍ و  نا ومَ دِ يِّ ى اهلل َعلى سَ لّ صَ  حيمِ الرن  نِ مح  اهلل الرن  مِ س  بِ 
َقفَ وَ  ليماً س  تَ 

ا أ  ما ِ وأع   10(ةَ يَ ثيلِ بإش  ) ةِ ماعَ قاضي اجلَ  9(لِّ األجَ )لقاضي ا قيوِ الفَ  بّمرِ  8
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ظورٍ ن  مَ  ب نِ ا ُُمَمندِ  ب نِ  أمح َدَ  ب نِ  مِ القاسِ 
 دِ ق  َهذا العَ  لَ فَ و أس  َس َ ا عَ قَ من أو   -و اهلل تَعاىل قَ فعن وَ  - 1

(موهون وقعَ ) ،إلي وِ  رَ ظَ نوا النن عَ وأم   ،ذِّ لى هذا الرن أع   ال َمذ كورِ  قارِ العَ   املالِ إىل داءِ هَ الشُّ  نَ مِ  دِ ق  العَ 
2 

هأو  قوا ما رَ قن حَ تَ فعَ  2(موهون وقعَ )
م   نُ دَ فّ ،وحالِ  ن  نوه مِ ين ثعَ فيِو وتعَ  3

 5قيَمَة مَجيِعو أان  والعيااُ  رُ ظَ النن  4
يف  واَ كّ شُ ال يَ ، هاوُ حَن   ة أو  ين ادِ ثّ عَ  ثاً هَ ذَ  قالٍ ت  مِ  ةِ ااَ الَثُ ثَ  ةٍ مااَ عِ بَ وأر   عنيَ س  تِ  عامِ  6يف اآلاَ  5مَجيِعو
و ِبَذِلَك ُكلِّ  دَ هِ شَ ، َلُو  ةِ نَ واملعايعَ  ال َمذ كورِ  إىل املالِ  رُ ظَ َعلي ِو النن  م   نُ مبا دَ  واَ اَ وال مَي   ،يف َذلكَ 

 تابِ يف َهذا الكِ  ةِ هادَ وكاَا َذلَك وإيقاع الشن  ،ِ ال َمذ كور املالِ  ىلال َمذ كور إ رِ باألم   فَ قَ وَ  ن  مَ 
 . ةٍ مااَ عِ بَ وأر   عنيَ س  تِ و  سٍ ََخ   ةَ نَ سَ  مِ يف احملرن 

 مَ لن و وسَ وآلِ  النا ُُمَمندٍ و  نا ومَ دِ يِّ ى اهلل َعلى سَ لّ صَ . )حيمِ الرن  محنِ اهلل الرن  مِ س  بِ 
(ليماً س  تَ 

 ةَ روفَ املع   ةَ يَ ناجِ  أمن  واَ فرِ ع  يعَ  م  هُ أنعن  داءِ هَ الشُّ  نَ مِ  تابِ ى يف َهذا الكِ مّ سَ تَ يعَ  ن  مَ  دُ هَ ش  يَ . 7
مبا ا  ةً لَ ا جاهِ فوهَ رِ ع  ويعَ  ،هاَس ِ اها و نِ ي  عَ بِ  ااِ ثّ الصن  كِّ رِ افِ عامل دواَ مَح   ب نِ  اِ رَ فعَ  ب نِ  ُُمَمندِ  ةِ نَ ِبنَت ابع  
ال  ،ةَ يَ ثيلِ إش   ةِ كورَ   ن  مِ  ،رفِ الشن  ليمِ إق   ن  مِ  ،ِّن سليمٍ بَ  ةِ حبارَ  ،ةِ روفَ ريوش املع   ةِ يَ ر  قَ الذك بِ  قارِ العَ 
ا غَ ، و و تِ قيمَ  ةِ فَ رِ ع  َعلى مَ  فُ قِ ِبِو وال تَ  يطُ ُتُ  َها اجلَ  بَ لَ غَ  ن  ِمن ُو ِمن  شيءٍ بِ  ةٍ صريَ بَ  ريُ إهن بِِو  لُ ه  َعليع 
 ا والعً يع  بعَ  رُ ثاشِ ال تُ  ن  ِهَي ِمن  إذ   ،ةٍ ِمن ُو َعلى قيمَ  ءٍ ي  شَ َلُو وال لِ  فُ قِ إنعنَها ال تَ ، و ه رِ د  قَ و وبِ تِ قيمَ وبِ 
(وٍ ج  وَ بِ »ه ريَ غَ 

 ةَ يَ ناجِ  أمُّ  ل  اَ مل تعَ ، و  قارِ العَ  والِ األم   مِ يَ قِ  عرفةِ إىل مَ  لُ صن وَ تعَ  ِِبا يعُ يتال جوهِ الوُ  نَ مِ  8
 ن  و مَ ِبَذِلَك ُكلِّ  دَ هِ شَ  م،هِ مِ ل  َذلَك يف عِ  ُكلُّ ،  حا ا إىل اآلا ن  مِ  فَ صِ َعلى ما وُ  ال َمذ ُكوَرةُ 
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و يف تَ هادَ َعلى َذلَك شَ  عَ قَ وأو   ،َلوُ  ةً فَ رِ ع  ومَ  ،بِوِ  ماً ل  عِ  فيِو وأحاطَ  بِ لَ تعَ و ا   صِّ نَ  بَ سَ و حَ مَ لِ عَ 
 . ةٍ مااَ عِ بَ وأر  [ ز  88/ ]  عنيَ س  وتِ  عٍ بَ أر   ةَ نَ يف مجادى األوىل سَ  تابِ َهذا الكِ 

َر أة ال َمذ ُكورَة فوذ َهَذا أم ناجية  وابُ اجلَ  1(لِ بَ :  فّجابَ )
رضي اهلل عنك يف امل

 ةِ صوفَ املو   ةِ وِهَي باحلالَ  ،حي ٍ صَ  دٍ ق  عَ َهذا بِ  وذَ فَ  2 ةَ احملدودَ  ال َمذ ُكورَةَ  قارَ األع    ِ باعَ  أنعنَها
ََ  ،فِ ص  يف النِّ  قاالً ت  مِ  نيَ تّ بسِ  تقاالً مِ  رينَ ش  وعِ  مااةٍ  مِ و  سَ  ن  مِ  وكاَا الثَعي عُ  ،َهذا وذَ فَ  ا مّ لَ َف
ما  ُكلن   هلُ جتَ  املرأةُ ، و  صفِ يف النِّ  تقاالً مِ  عنيَ ث  سَ  دِ ق  كوا يف العَ َر د  تَ اس   يف الثَعي عِ  اإلجيابُ  عَ قَ وَ 
؟ ال  أم   ياً ها ماضِ عُ يع  كاَا بعَ   ال وإا   أم   ردوداً كاَا مَ   إا   نا يف الثَعي عِ تِ أف   .الثَعي عِ  نَ َهذا مِ   وذَ فَ  كرَ ذُ 
َِتو) وابِ للصن  وُ فِّ ُهَو املوَ ، و  اهلل شاءَ  إا   مّجوراً  3(اقً فعن وَ مُ )  ال َمذ ُكورِ  الثَعي عِ  وقيمةُ  ، 4(ِبَرمح 
إذا  :  احلااِّ  اهلل ب نُ  لقاضي أبو َعث دِ ا قيوُ الفَ  فّجابَ . دُ يَ وأز   الثَعي عِ  ق ِ يف وَ  تقالٍ مِ  ااةِ َثُ ثال

َر أةُ  5كان ِ 
َها ومَ  ىّلً وَ مُ  امل  قاَلُو ُُممنُد ب ُن أمَحدَ . 6وُ فِّ اهلل املوَ ، و  ا  ها جااِ عُ يع  ثعَ ها فعَ رَ م  أَ     كَ لَ َعليع 

 .احلااّ  ب نِ 
  
بيل ِيِة، الِمشر ود  ِلأ بال ـ ِقة  واألمانِة  سألةث بي مِ [ ] 211]  [ بيرنز باِعأ والي  شر
لقاضي اقيو ها الفَ ن  ُسِئَل عَ ، و الُ مّ عُ وايل إشثيِلَيَة و  ري ب ُن أ  َبكرٍ و سفيما باعَ  سّلة  مَ 

ُد ب ُن أمحَد ب نِ  فَعو َذ ]الواِقَع  ؤالَ السُّ   ُ ل  ّمن تَ : و صُّ مبا َهذا نَ  7بَ احلَااِّ وجاوَ  أبو عث ِد اهلِل ُُممن
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َعلى  واجب  فَ ، فيِو  رِ ظَ النن  نِ سَ ح  بّ رَ ظِ َلُو ونُ  تيطَ َما اح   وُّ أحَ  -َّناه اهلل أ - املالِ  ي ُ وبَ  1[هذا
، و قِّ ِمن ُو إاّل يف حَ  عُ واملن   ،ويَعتُ او ومحتُ ياطَ اه حِ و إيّ ظَ فَ ح  تَ واس   ،منيَ لِ املس   رَ ه اهلل تَعاىل  أم  الّ وَ  من  
 ةُ طَ ث  والغِ  دادُ فيِو السن   َ ثَ ثعَ  أا   دَ ع  اهلل َعلي ِو بعَ  ةُ مح َ رَ  ر  يع  سَ  و أبو ُُمَمندٍ َعنُو ِمّا باعَ   َ ّل  ن ما سَ لكِ 
 منيَ لِ س  امل أمريِ  ه من  تّمريَ  اآلَا، َوأاّ  2هُ دُّ رَ  مِ ل  العِ  يف بابِ  وُ جن وَ تعَ ال يعَ  الثَعي عِ  يف تاريخِ  املالِ   ِ ي  ثعَ لِ 
[وهَ ج  وَ ] 4(تعاىل)اهلُل 3ضنرَ نَ  –

 7(تَعَعاىَل )ه اهلل دَ أين  6(ينِ الدّ  رِ وناصِ ) منيَ لِ املس   أمريِ  ن  مِ  -5
ٍء ،  دواَ  يءٍ فيِو َعلى شَ  نا أننُو قصرَ غ  لُ ثع  مل يعَ ، و مومَ ضي العُ تَ ق  يعَ  اً ه تّمري ِعاِّ بِ  7(تَعَعاىَل )  هوَ فَ شي 
ه هذِ  حاءِ صَ نُ  ن  اهلل َعلي ِو مِ  محةُ كاَا رَ ، و 8َلُو فيوِ  املّذواِ  ةِ لَ إلي ِو يف َذلَك ومبناِ  ضِ ون دك كاملفَ ن  عِ 
[   ] ها يااِ لِ يف أو   9[    ])، ةِ كَ املثاَر  ةِ ولَ الدن 

َمَع ما   11(هالَ مَ وى  عَ ق  والتعن  َِ ري ِ يف اعَ  عَ فَ ورَ  10 
واهلل  ،هادِ اجلِ  يف بابِ  ةِ حَ ه الواضِ آثارِ  ن  ومِ  نادِ لألج   عِ سُّ وَ التعن  نَ نا مِ بِ  لَ صَ كاَا َعلي ِو فيما اتن 

ه عادِ مَ  مَ و  و يعَ ميينِ  ن  وعَ ) وِ ي  دَ يَ  نيَ بَ  ونوراً  ينِ الدّ  وناصرِ  ننيَ املؤمِ  أمريِ  َذلَك يف مياااِ  لُ عَ تَعاىل جي  
اهلل تَعاىل  ةِ خارَ تِ اس   دَ ع  َعنُو بعَ   َ ّل  يل فيما سَ  رَ هَ هذا الذك اَ . 12(ومحتِ اهلل تَعاىل ورَ  لِ ض  فَ بِ 
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 ) وابِ الصن  ةِ حبقيقَ  1و العاملُ حانَ ث  ُهَو سُ و  ،َعلي وِ 
ُ
ُد ب ُن أمَحَد ب نِ اق. 2(وِ محتِ إلي ِو برَ  دُ دِّ سَ امل  َلُو ُُممن

 . احلااِّ  ب نِ 
  

ِخ بيما ش ِي  ة  م نرأ سألةث بي مِ [ ]217]  [بيرنز باِعأ بِنو ِعّبادز، ق ّم ب س 
مبا  3[لقاضي أبو عثِد اهلِل بِن احلااِّ ا]ها أي ضاً ن  عَ  أجابَ ، ادٍ ثّ نو عَ و بَ فيما باعَ  ة  سّلَ مَ 
(ث َ ثَ  أا   عدَ بَ ) تَ ر  كَ ذَ  ن  و مَ وما باعَ  ؤالَ السُّ   ُ ل  تّمن : و صُّ مبا َهذا نَ 

 والغثطةُ  دادُ فيِو السن  4
خُ س  فَ فعَ  ،املالِ   ِ ي  ثعَ لِ 

 وطالَ  تريةُ الكَ  نواَ َعلي ِو السِّ  ت  رن يما وَقد   مَ السِ  ، ُّ صِ الثَعي ع فيِو ِمّا ال يَ  5
ت يف دَ قَ عَ نع  وا ياقات  و سِ ضِ ع  يف بعَ  أننُو َقد  سيوَ  - مُ لَ اهلل أع  و  - كن شَ  الَ وَ  .اد  فيِو جِ  دُ ألمَ ا
وضِ ع  بعَ 

 ةِ هَ جِ  ن  إلي ِو مِ  7لوصِ اعُ ، بواتاتِ الفَ  نَ مِ  واعٍ وأن   يوعاتٍ ثُ بِ   ، وفاتَ  ترية  كَ   ة  حَ كِ أن   6
وأمريُ  نُ ميكِ  كادُ  يَ ال، و رِ ذُّ عَ التعن  ضُ ع  و ِمّا فيِو بعَ روطِ وشُ  مِ احلك  

َهُو  – منيَ لِ املس   8  -َنضنَر اهللُ َوج 
ه اهلل َتعاىل دَ أين  10(ينِ الدّ  رُ وناصِ ) منيَ لِ املس   اله أمريُ مُثن تَ ، هدِّ رَ بِ  ر  و ومل يّمُ تُ دن مُ  9   ضَ قَ َقد  انع   -

(ومحتِ رَ ه بِ رَ مُ عُ  وِ ي  دَ لَ  مالِ كى األع  يف أز   وأطالَ )ه رِ ص  نَ تَعاىل بِ 
نا إىل اآلا فيما َسع  َعلى َذلَك ، 11

                                                                                                                      
 .أعلم: « ر»يف  1
 . «ر»سقط  من  2
 . «ر»زيادة من  3
 . «ر»سقط  من  4
 .فسخ: « ز»يف  5
 .لي وِ وانَعَقَد ع: « ز»يف  6
 .فاعلوص: « ر»يف  7
 .أمري: « ر»يف  8
 .تقّض : « ر»يف  9

 . «ز»سقط  من  10
 . «ر»سقط  من  11
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. ماَعلي ِو  فيهِ  اضَ اِ االع   عَ فَ ورَ  يء  شَ  ه األم الكِ هذِ  ن  بَِيِدِه مِ  ملن   ة  ويّ قَ  ة  جن َذلَك حُ  نا ويفغَ لَ وبعَ 
 .احلااّ  قاَلُو ُُممنُد ب ُن أمَحَد ب نِ . وتِ مح َ رَ بِ  فيوِ و  التعن  يلُّ اهلل وَ و 

  
 [ ل لربِـيرن   الش روط  الم قار نِة  مسألةث بي [ ] 218]

 قاَل القاضي أبو عث ِد اهلِل ُُممنُد ب ُن أمحَد ب نِ . عِ ي  ثعَ ل  لِ  ةِ نَ املقارِ  روطِ يف الشُّ  ّلة  س  مَ 
(وال  أق  ) ةُ الثَ ثَ  طُ ر  و الشن نُ قارِ الذك يُ  يف الثَعي عِ  ماءِ لَ عُ ل  لِ  :احلَااِّ 

 طَ ر  والشن  جااا   الثَعي عَ  ان إ ل  و  قَ فعَ  : 1
(ل  باطِ  طَ ر  والشن  ل  باطِ  الثَعي عَ  ان إ ل  و  وقعَ )، ل  باطِ  طَ ر  والشن 

 طَ ر  والشن  جااا   الثَعي عَ  ان إ ل  و  قعَ ، و 2
و نَ إذا قارَ  اجلاااَ  الثَعي عَ  أان  خي ِ ل  َعلى التعن  وُ عُ م  جَ فَ  ؛عُ ون نعن تعَ يعَ  لِ يف َهذا األص   كٍ مالِ  لُ و  قعَ ، و جااا  
كاَا   بِِو وإا   الثَعي عُ  دَ سَ فَ  3(اً رامكاَا حَ   فإا   ،الالً أو حَ ) راماً لو أا  َيكوَا حَ َفال ُي   ط  ر  شَ 
 5[بو] أي ضًا الثَعي عُ  دَ سَ فَ  نِ مَ التن  4نَ مِ   ِ ق  يف النعن  كاَا َلُو تّثري    فإا  ؛ فيِو  تُ ر  ظَ نَ  الالً حَ  طُ ر  الشن 
نياالتُّ  عُ ي  بعَ  وَ وَهذا هُ  5[بو]

 ذَ خَ تن تعُ  َعلى أا   ثاعُ تُ  ةِ مَ األَ  ةُ سّلَ ها مَ ن  فمِ  ،و فيوِ قَعو لُ  فُ لِ تَ َقد  ُي  ، و  6
 الَ وَ  ،الالً حَ  طُ ر  اَا الشن ا كَ ا إذَ أمن وَ . َهذا وِ حَن   ا أو  هَ يعَ ثِ اّل يَ أ[ ز  89/ ] َعلى  أو   دٍ لَ وَ  أمن  ذَ خَ تن تعُ 
 .عَ ي  والثعَ  طَ ر  الشن  زُ وِّ ا جيَُ ذَ فَعهَ ، وُ ن  مِ  7ةِ يطَ طِ  احلَ يف  الَ وَ  ،نِ مَ التن   ِ ق  َلُو يف نعَ  ّثريَ تَ 

 

                                                                                                                      
 . «ر»سقط  من  1
 . «ر»سقط  من  2
 . «ر»سقط  من  3
 .يف: « ر»يف  4
 .«ر»، والايادة من «ز»سقط  من  5
 :لساا الععرب] عُ ي  الثعَ  دَ سُ ف  يعَ فعَ  هول  َة   و شيء  ن  ىن مِ ت  تَ س  يُ  أَا  :  عِ ي  ها يف الثعَ نعَ  يُّ هِ ن يا املن  التعُّ ، و وتَ ي  نعَ تع  تَ ما اس  :  ن وىالتعُّ  تعُّن ياال6

بععاُب الّنهععي عععن [ )3/5571: صععحي  مسععلم] :، انظُععرهععى عععن التعُّن يععا ِإال أَا تُعع لَععم:  ديث، ويف احلَعع[54/521
اابَعَنة
ُ
حاقَلِة وامل

ُ
  [. 55/341: ااصحي  ابِن ِحثّ ]و. عن جاِبر بِن عثِد اهلل...( امل
 (. 271ص  7ا " حطط: "اللساا، مادة. )احلطيطة كذا وكذا من التمن: احلطيطة تكوا يف التمن فيقال 7
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رك م نر النـوورع  مسألةث [ ] 219]  [ الّساب    أخر
(أو   يف الثَعي عِ ) دَ قَ عَ ا انع  إذَ : اهلل  و َعث دِ ي أبُ اَل القاضِ قَ :  عِ و  ا النعن َهذَ  ن  مِ  ة  سّلَ مَ 

يف  1
ِ عَ ثايِ املتَ  نيَ بَ  طاً ر  كاَا شَ   فإا  ،  2(الل  حَ )َعلي ِو  نُ مَ التن اليت اب تاَع فَ  ارَ الدّ  تَ ون َت فعَ مَ  عِ ثايُ التن   ني 
 أو   عِ ثايُ التن  نَ مِ  مٍ و  يعَ  دَ ع  بعَ  ارَ الدّ  يعَ ثِ يَ  أا   ملُ تَ َي   إذ   3ألَجلِ يف ا ة  لَ هَ ا ة  ذَ هَ  ألان  ،الثَعي عُ  خَ سِ فُ 
سبحَ  من   لِ يف األجَ  4ةُ لَ هَ كوا ا   تَ ها فعَ ثيعَ ال يَ  أو   ةٍ نَ سَ  أو   رٍ ه  شَ 

َهذا  دَ قَ عَ إا انع  َذلَك فَ  5
 دِ ق  عَ  دَ ع  كاَا بعَ   وإا   ،طِ ر  الشن كَ   وَ هُ فعَ  دِ ق  العَ  سِ ف  يف نعَ  عُ و  كاَا الطن   فإا   عِ ثايُ التن  دِ ق  يف عَ  عُ و  الطن 
ِ عَ ثايِ املتَ  اّ إ قالَ يُ  أا   وُ ثِ ش  َقد  يُ ، و  ل  عامِ  وَ هُ فعَ  كوراً ذ  مَ  الثَعي عِ  أننُو  فوَ فإا اتّ ؛ َعنُو  الاِ ّس  يَ  ني 
ِمن َك  ريدُ أُ :  تاعِ ث  للمُ  عُ َل الثااِ قا ال الثَعي عَ مَ ك  ما ملا أَ هُ أنعن  ارن قِ يُ  ل أا  ت  مِ  الثَعي عِ  دِ ق  عَ  دَ ع  بعَ  6[كاا]
كاَا   أو   ،اطً ر  أننُو كاَا شَ   ارن أقعَ  إا  ، و  ة  لَ عامِ  ة  حيحَ صَ  ة  ين واعِ ه طَ هذِ فَ ، ذا كَ يل بِ  عَ ون طَ تَ تعَ  أا  

نَعُهما طَ  وَا َهذا أا  َيك ملُ تَ َقد  َي  ، و  بِِو الثَعي عُ  خُ سَ ف  ويعُ  طِ ر  الشن كَ   وَ هُ فعَ  ،دِ ق  العَ  سِ ف  يف نعَ  عاً و  بَعيع 
 : قاَل الثااعُ فا فَ لَ تعَ ّما إذا اخ  ، وأيا ن  التعُّ  يوعِ بُ  ضِ ع  ثعَ كَ   طُ ر  الشن  جازَ  عُ و الثااِ كَ َر ِمّا إذا تعَ  رطُ الشن 
ََ الثَعي عِ  دَ ع  يل بِِو بعَ   َ ع  ون طَ تَ   لُ و  القَ فَ  الثَعي عِ  سِ ف  يف نعَ  عاً و  أو طَ  طاً ر  كاَا شَ   َبل  :  املثتاعُ  ، وقاَل
 كَ وِ َعلى ما رُ  سادِ َعلى الفَ  يف َذلَك جارٍ  فَ ر  العُ  ألان  سادَ عي الفَ دن وإا كاَا يَ  ،تاعِ املث   لُ و  قعَ 
ياعِ تِ يف اب   دَ قَ عَ انع   إاِ  ذلكَ وكَ  : قاَل القاضي ،ةِ ين العتثِ  نَ مِ  ةِ سَ املغارَ  تابِ يف كِ  مِ القاسِ  ن اب نِ عَ 

7 

                                                                                                                      
 . «ر»سقط  من  1
 . «ر»سقط  من  2
 . ألّا الِسياَذ يؤيُِّده« ز»، والّصواُب ما ورَد يف " التنمن: "« ر»يف  3
 .فيكوا اجلهل: « ر»يف  4
 .حبسب: « ر»يف  5
 .«ر»، والايادة من «ز»قط  من س 6
َ " َعععِن اب ععِن القاِسععمِ "أُق ِحَمعع  ِعثععاَرُة : « ز»يف  7 ضععاِف إليععو، وهععو غععرُي " دارٍ "و" اب تِععاعِ "مععا بعَععني 

ُ
ضععاِف وامل

ُ
، أك  بععنَي امل

 .  جاٍز حَن ِويّاً 
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تِ دن ورَ  الثَعي عُ  خَ سَ فَ انع   لطااُ ها السُّ ضَ رَ تعَ َت اع  مَ  دارٍ 
 كَ ذلِ كَ ، و  طِ ر  ِبذا الشن  الثَعي عُ  اِ مل جيُ  نَ مَ التن  1

 .هر  بعن دَ تَ فعَ ،  جازَ  دِ ق  العَ  دَ ع  كاَا بعَ   وإا   دِ ق  العَ  سِ ف  ا يف نعَ عً و  و كاَا طَ لَ 
  
ل سز آِخرِ مسألةث بي[ ] 272] ل سز ق ّم أقرو ب أ بي ِمجر  [ ِمن أنرِكِر حّقا، بي ِمجر
َمن  
 ن  مَ كَ   وَ هُ فعَ  ،وُ عَ فع  وادنعى دَ  رَ آخَ  سٍ لِ بِِو يف ة   رن قعَ أَ مُثن  ،َعلي وِ  ا وقفَ ق  حَ  رَ كَ أن   2

َُدوننَةِ  عُ الواقِ  الفُ تِ فيِو االخ   لُ خُ د  ه يَ ق اضَ عى قَ ادن فَ ، ةُ نَ يعِّ َعلي ِو الثعَ     مُثن قامَ  3هُ رَ كَ أن  
ويف  يف امل

ذٍ ز  رِ  ب نُ ا قيوُ كاَا الفَ   4[وَكذِلكَ ]، ةِ ين تثِ العُ 
دٍ  ، قاللألص  يَقوُل يف َهذا ا 5  الفُ تِ االخ  و : ابُن ُرش 

 .ذلكَ كَ   يف األصولِ  الفُ تِ االخ  و 

 

 [ بـِعرِدنالخ  ف  ِحوِل ِصبّيةز ه ر ز و ِجتر قـِبرِ  الب لوو  أو مسألةث بي [ ] 275]
رَأة  : القاضي أبو عثِد اهلِل بِن احلااِّ  ها أخوها جَ ون اَ فعَ  أخ   ةِ ين ثِ لصن لِ ِثينِة، و الصن  ةُ من عَ  ام 

ا زُ إ ةُ من العَ  َفقاَل ِ   رُ ظُ ن  يعَ :  وابُ اجلَ . لوغِ الثُ  دَ ع  ها بعَ تُ جون ا زَ إَّننَ  :وقاَل األخُ  ،لوغِ الثُ  لَ ث  قعَ     جَ وِّ هن
ِهَشاُم ب ُن قاَلُو . كاحُ النِّ  نفذَ  لوغِ الثُ  رَ ثعَ ِِبا أَ  تا أان دَ هِ شَ  فإا   ساءِ النِّ  نَ مِ  6تااِ ين قِ تَ  ةِ ين ثِ إىل الصن 
 .   تَ ثَ أنعنَها َقد  أنع   1أتارَ وَ : وابُن َحاُموا 8زِدُت أنَاو  ،7[بُن َحا مواَ َوعثُد الَعايِا ]أمح ََد 

                                                                                                                      
 .وردت: « ز»يف  1
 . «ت»إذا، والتصويب من : « ز»يف  2
 . «ت»أنكر، والتصويب من : « ز»يف  3
 .«ت»، والايادة من «ز»سقط  من  4
 .بن رزذ: «ز»و « ت»يف  5
 .ثنتاا: « ر»يف  6
 . «ر»زيادة من  7
 .وزاد ابن حاموا: « ز»يف  8
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ِمة  التور ِكة  مسألةث بي [ ] 272]  [ التـووركي   بي ق سر
ا نّ مِ  نوبُ و ويَ قامَ مَ  قومُ يَ  ن  إىل مَ  ضَ ون فَعَقد  فعَ ،  ةُ وايَ الرِّ  تِ ءَ وَقد  جا كَ ؤالَ سُ   ُ ل  تّمن   
ِ تعَ كَ الانِ  ةِ مَ س  بِِو يف قِ   كيلِ و  تعَ  ن  َذلَك مِ  رَ رن كَ وتَ  ،ِمنُهما ةِ ثَ رَ الوَ  إب راءَ إلي ِو  لَ عَ وجَ  ،ني 

َ
َ  دَ ع  بعَ  ةَ رن و امل

 ،ةِ رن امل
 نِ ي  يف الدن  يام  و َلُو َمَعُو قِ جن وَ تعَ ِمّا ال يعُ  كَ ذلِ وكَ  ،وَذلَك ُكلِّ  ن  إلي ِو مِ  لَ عَ ما جَ  كيلُ الَو  فذَ وَقد   أن  
و مل سِ ف  نعَ بِ  رَ ضَ َلو  حَ ، و و نَعف سِ  ن  و عَ تِ يابَ نِ َعنُو كَ  كيلِ الَو  ةُ يابَ نِ  إذ  ؛ ُو َعلى أخيولَ  أان  رَ كِ الذك ذُ 
 نِ ي  الدن  َلو  كاَا تاريخُ ، و مَ دن قَ ما تعَ كَ   يامِ القِ  كِ ر  ا يف تعَ حً ه واضِ رُ ذ  إاّل أا  َيكوَا عُ  يام  َلُو قِ  ن  كُ يَ 
 هيناً و  وتعَ  ،ةِ قَ دَ َعلى الصن  نِ ي  بالدن  اضِ اِ االع   قوطِ يف سُ   َ ضَ وأو   نيَ َلكاَا أب   ةِ قَ دَ الصن  تاريخِ  دَ ع  بعَ 
 . 2[ُُممنُد ب ُن أمَحَد ب ِن احلااّ ] وقالَ  ،وفيوِ التن  يلُّ واهلل وَ  ،بِوِ 

 

ران ِمتى ِيكون  م لرا ما،  ألةث بيسر مِ [ ] 273]  [ اإلكر
راه َعلى ل اإلك  ت  مِ  والُ ِو األق  بِ  مُ اَ ل  تعُ  ال والِ راه َعلى األق  راه ، اإلك  يف اإلك   ّلة  س  مَ 

َلُو   ُّ صِ و َفال يَ تِ هادَ شَ  ن  عَ  جوعِ ه َعلى الرُّ رِ ك  أُ  و  لَ  ذلكَ كَ ، و ِبوِ  مُ اَ ل  و ال يعُ و فإنن هِ ث  وشِ  الذِ الطن 
ِ مَ س  قِ  مُ سِ قَ نع  تعَ  عالِ راه َعلى األف  واإلك  ، َذلكَ  َفال  نيَ يّ مِ لآلدَ  وٌّ ِبِو حَ  وَ لن عَ ما كاَا تعَ فَ :  ني 
 فَ ذِ ق  يعَ  ه َعلى أا  رِ ك  و إذا أُ لَ عَ مبا فعَ  ذُ ؤخَ و يُ راه وأنن فيِو اإلك    ُّ صِ أننُو ال يَ  بِ هَ يف املذ   فَ التِ اخ  
ُهَو و  اهلل وُّ ِِبَا حَ   ُّ تَ اليت ُي   عالِ راه يف األف  وأّما اإلك   ،وي  لَ وعَ  راه يف َذلكَ اإلك  ّ  صِ وال يَ  الً جُ رَ 
حنو  أو   ةِ لَ ثع  إىل َغري ِ القِ  الةِ أو َعلى الصن  3َنمِ للصن  جودِ لى السُّ عَ  هَ رَ ك  يُ  ل أا  ت  اين مِ التّ  مُ س  القِ 

لى عَ فعَ  4َذلكَ  وَ ثَ وما أش   رِ م  اعَ  بِ ر  نا وشُ َعلى الاِّ  راهِ اإلك   لُ ت  أّما مِ ، و ا هراه فياإلك    ُّ صِ يَ َهذا فعَ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 . «ر»سقط  من  1
ِ زِياَدة  يَعق َتضيها السِّياُذ  2 َ الَقو َسني   .ما بَعني 
 .«ت»، و«ر»الصث ، والتصويب من : « ز»يف  3
 .وشثو ذلك: « ر»يف  4
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ِ لَ و  قعَ   وأان  ،رِ اعم   بِ ر  نا وشُ الاِّ  نيَ بَ  ةُ قَ رِ ف  التعن  :فُ رِ الذك أع  ؟ و ال راه أم  فيها اإلك    ُّ صِ يَ  ل  هَ : ني 
 وجيبُ ، 1فال يص  فيو اإلكراهنا أّما الاِّ ، و  دُّ فيِو احلَ  عُ فِ تَ ر  ويعَ  رِ م  اعَ  بِ ر  يف شُ   ُّ صِ يَ  راهَ اإلك  

يف  يرَ  م  لَ فعَ  نيِ لَ و  َعلى القَ   [ ز  92/ ] أا  َيكوَا َذلَك  ملُ أننُو َيتَ  ريَ غَ ، دُّ و احلَ لِ َعلى فاعِ 
 ال يتال] 3عالِ يف األف    ُّ صِ يَ  راهَ اإلك   2[أَان ]رى فيِو الذك يَ  لِ و  للقَ  ثاعاً ا تِ د  حَ  رِ اعم   بِ ر  شُ 
َقد  ، و 4[فيها  ُّ صِ يَ  راهَ رى اإلك  الذك ال يَ  َعلى الَقو لِ  دن نا احلَ أى يف الاِّ ورَ ، نيَ يّ مِ اآلدَ بِ   ُّ تَ ُت  
نَعُهما ألان  ذَ رن فعَ  و ألنن  لكَ وذَ  ،َذلكَ  الفِ خبِ  رِ م  اعَ  بُ ر  وشُ  ،شارٍ تِ وان   ةٍ بإرادَ  إالّ  لُ مَ ع  نا ال يعُ الاِّ  بَعيع 
ةٍ ين راهِ كَ   ن  عَ  6بُ رَ ش  يُ  5(َقد  )

7. 
 

، بالشوررط  م لرا مث ل لربائ ن ألةث بيسر مِ [ ] 274] ِترك ب ِشررطز  [ِمن اشر
 ، ُ ثُ ن  يعَ  لى أننُو الوعَ  8( ُ ثُ ن  َعلى أننُو يعَ  يقومُ )    ثُ ن  يعَ  م  لَ و فعَ عَ رَ اَ فعَ  عرياً اش َاى شَ  نِ ومَ 

اَل أبو ، قوٍ ج  إىل َغري ِ وَ  رفُ و يص  ألنن  ،وُ لَ هِ أو جَ   ُ ثُ ن  أننُو ال يعَ  مَ لِ عَ  واء  َذلَك سَ  نيَ ع مبا بَ جِ ري  فَ 
َ و وال بعَ تَ يعَ رّ َعلي ِو زَ  ط  اَِ ش  مل يَ و : ثيبٍ حَ  اب نُ  ريدُ يُ  :ُُمَمندٍ   لَ ون ّتَ  كَ ذلِ كَ ، و كَ ذلِ يو لِ اَ ش  أننُو يَ  نين

 مِ س  يف رَ  مِ القاسِ  اب نِ  َسَاعِ هَي يف  يوعِ الثُ  عِ اليت يف جامِ  ةُ ّلَ واملس  . ننيَ مَ أ  زَ  َعلي ِو اب نُ 
ِ ريكَ الشن  َاى ثعَ  نِ مَ و : نواُ ح  قاَل سُ . ني   وُ لَ فعَ  يئاً شَ  ثُ دِ ه ال َُي  دَ جَ وَ فعَ  ثُ دِ َعلى أننُو َُي   راً و  اش 

                                                                                                                      
 .«ت»و« ر»فال إكراه عليو، والتصويب من : « ز»يف  1
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 .فيها: «ت»و« ر»يف  3
 .«ت»و« ر»سقط  من  4
 . «ر»سقط  من  5
 . «ت»و« ر»ألنو يشرب قد يشرب، والتصويب من : يف األصل 6
 .َخرا كراهة:  « ت»يف  7
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ا اش   ثُ دِ ال َُي   1جدهو فَ  يئاً شَ  ط  اَِ ش  يَ  اه وملَ  اَ اش  ، وإِا شاءَ  إا   يَعُردُّهُ و  وُ طُ ر  شَ   ،ثِ ر  حَ ل  اه لِ اَ وإَّنن
 .سَ يونُ  اب نِ  تابِ كِ   ن  يف هذا مِ دُُّه َلُو رَ  سَ ي  لَ فعَ 

 

األةث بي سر مِ [ ] 271] َز، بأقـوِر بي   ت ررعا ِم ا ِعقرد  اسر ِبةز ، تـِِقدو  [ ه 
رَأةً  2وِهَي أان   ياباً ها ثِ تِ نَ لى ابع  عَ  3ناءِ الثِ  ي َ بَ  ت  و أنعنَها أوردَ ت  دمقَ  داً عق   َع   رَ تعَ اس   ام 

ها ما اب تاَع  َ ا ن  مِ ، و ةً ين ادِ ثّ عَ  قاالً ت  مِ  سواَ ُهَو ََخ  ، و هادِ ق  نعَ َ ا بِ  ها ما اب تاَع   ن  مِ  ؛ذاها كَ تُ فَ صِ 
 وأان  ،هان  مِ  ةِ يَ العارِ  ثيلِ َعلى سَ  هاتِ ي  ها يف بعَ ت  عَ ضَ ها ما وَ ن  مِ ، و اهاها إيّ ت  فَ لَ أي ضًا أس   قالٍ ت  مِ  يَت  اعَ امبِِ 
ا مَ سِ ف  ى نعَ لعَ  ت  دَ هَ أش   ،هاتِ نَ َعلى ابع   4ين صِ الوَ  ةَ دَ املورِ   نَ مِ  يئاً ها شَ تِ نَ بع  ال    ثَ هَ َت ما وَ ها أهن
ا اب  رَ كَ اليت ذَ  يابِ التِّ  ا ر  ،َ ا 5اُت  ا جازَ وأهن  ،ةِ يَ العارِ  أوِ  لفِ السن  املالِ ها بِ ت  تاعَ ت أهن يف  ة  عَ اجِ فإهن
(ءِ نابِ )  َ ي  ت بعَ دَ رَ فّو   ،6(ظيمِ العَ ) اهللِ  وَ ج  ِِبا وَ  ريدُ ا ال تُ وأهن  ،ةِ ثَ ا ِ 

 ةَ صوفَ املو   يابَ ها التِّ تِ نَ ابع   7
 
ُ
 ين صِ الوَ  أان و : هرِ   يف آخِ َذلَك مُثن قالَ  9دُ ق  العَ  نَ من ضَ تَ ، و ةِ يَ العارِ وبِ  8لفِ السن وبِ  دِ ق  النعن بِ  اةَ اَ ش  امل
لِ يمجتَ  ن  و مِ ت  ا أرادَ مّ لَ  ةً ُفالَنَ  ين صِ الوَ 

هات  ثَ هَ وَ  ،هارِ أم   ينيِ ا  وتعَ  ،هاتِ نَ ابع   10
 يابِ التِّ  يعَ مجَ  11

                                                                                                                      
 .ه، والتصويب يقتضيو السياذفيجد: «م»و« ز»يف  1
 .يف: « ر»يف  2
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تَعع َمُل َلف ُظ  4 عتَعع َمُل لِلموِصعي واملوَصعى لَعو َعلعى السنعواء، فهعو ِمعن " الَوِصيّ "ُيس  ُؤننث َعلعى السنعواء، َكمعا ُيس 

للمذّكر وامل
 (.ماّدة وصي)، 51/394: لساا العرب"األض داد، انظر 
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 َ ي  ثعَ بِ  1ةِ رودَ املو  
ا إا  تِ ثَ ها يف هِ طِ ر  شَ  ن  مِ ، و ةً تولَ ث  مَ  ةً تامن  ةً حيحَ صَ  ةً ثَ هِ  ءِ ناالثِ  2  يئاً شَ     تَ ون فعَ  ها أهن

ا راجِ َذلِ  ن  مِ  يئاً شَ   ،يابِ يف التِّ  جوعَ الرُّ  ريدُ تُ     قامَ  ،هاتِ نَ ابع  بِ  ىن الانو اُ تَ ابع  ا مّ لَ فعَ ، فيها ة  عَ َك فإهن
 اءَ ضَ م  إ الّ إ ريدااِ وال يُ  ،كَ َذلِ  ن  مِ  نااِ اِ با ةُ جَ و  والان  اُ و  والان  ،هالَ ثع  اء قعَ عاِ االس   ِبَعق دِ  ،ةِ ثَ ا ِ  طالَ وإب  
: احلااِّ  ب نِ  أمح َدَ  اهلل ب نُ  أبو َعث دِ  لقاضيا قيوُ الفَ  فّجابَ . 4(يف َذلكَ  3وابِ اجلَ نا بِ تِ أف  )، ةِ ا ثَ 
وال  ة  اَ جااِ  ةُ ثَ ا ِ فَ  ، َ ف  صَ َعلى ما وَ  رُ إذا كاَا األم  ، و َعلي وِ   ُ ف  قعَ ووَ  كَ ؤالَ سُ   ُ ل  ّمن تَ : احلااِّ 
ُ  عاءُ ِا  ها االس  نُ يوهِ 

ا ن  مِ  5ةِ نَ َعلى االبع   و األمُّ ت  طَ رَ وما شَ ، هالَ ثع  قعَ  مُ دِّ قَ تعَ امل أهن
 نَ مِ  ئاً يشَ  تُ وِّ فَ ال تعُ  6

ىل؛ عااهلل تَ  شاءَ  َ ا إا   مِ زِ الالّ  7احلجرااِ  بِ ثَ سَ ها بِ ن  مِ  ءٍ ي  شَ  وي ُ ف  تعَ  ةِ نَ لالبع   سَ ي  لَ فعَ  ،ةِ ثَ ا ِ  نَ مِ 
 .احلَااِّ  َد ب نِ قَاَلُو ُُممنُد ب ُن أمح َ 

أِلةر بي هش  آخِ  وابث جِ »   :8 (ن المسر
 تاريخِ  لَ ث  و قعَ الذك تارُيُ  عاءِ اِ االس   دُ ق  عَ   َ ثَ إذا ثعَ ، و َعلي ِو   ُ ف  قعَ ووَ  كَ ؤالَ سُ   ُ ل  ّمن تَ 

ََ  بُ جيِ  ن  فيِو إىل مَ  ذرَ وأع   ةِ ثَ ا ِ   9[ألان الَواِهَثةَ ]؛ ةِ ثَ يف ا ِ  ر  ثعِّ ؤَ مُ  وَ هُ فعَ  ع  فَ د  ه مَ دَ ن  عِ  ن  كُ يَ  ملَ  َف
 الثَعي عِ  الفِ و خبِ لَ ثع  س قعَ عى احملثّ ر  تعَ س  إذا ا سَ ثُ احلُ   ِ هَ ثعَ فّش   ل  عَ ف  مل تعَ  ت  وَلو  شاءَ  ةِ ثَ با ِ     عَ رن ثعَ تعَ 

 وٌّ وفيها حَ  سااُ ن  إلبِِو ا عُ ون طَ تَ ما يعَ  الفُ خِ  ةَ عَ املثايعَ  و ألان لَ ثع  قعَ  عاءُ ِا  فيِو االس   رُ ثعِّ ؤَ الذك ال يعُ 
 ن  مِ  و األمُّ ت  لَ عَ أّما ما فعَ ، و و عااِ ِا  يف اس   َفال يصدذُ  ناً فيها َثََ  الثااعُ  ذَ َقد   أخَ ، و  تاعِ ث  مُ ل  لِ 

                                                                                                                      
 .املورودة: « ر»يف  1
 .بي : «ت»و« ز»يف  2
 .بالواجب: « ر»يف  3
 . «ت»سقط  من  4
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ال  يءٍ ها يف شَ تِ من يف ذِ  ناً ي  دَ  ةَ تيمَ ها اليَ تَ نَ ابع   مَ اِ ل  تعُ  َ ا أا   سَ ي  لَ فعَ  قالٍ ت  مِ  يَت  ا املااعَ هتِ نَ ابع   الفِ إس  
 نَ ها مِ تِ ي  قى يف بعَ ث  ها ويعَ ن  عَ  نُ ي  الدن  طُ قُ س  ها ويَ ها أمُّ ت  مَ اَ ل  أَ اليت  يابِ التِّ  دُّ رَ  ةِ نَ لالبع  ، و َ ا بِوِ  ةَ حاجَ 
 .هادِ ق  نعَ  دارِ مبق   يابِ التِّ 

  
ّيا، مسألةث بي[ ] 271]  1[ ِمنر أورصى ِعلى بِنيأ ِوص 
 م  ِبِ  يَ يوصِ  أا   يِّ صِ وَ ل  لِ  ل  هَ ا فعَ ي  صِ نيو وَ صى َعلى بَ أو   ن  مَ :  اهلل دِ ث  قاَل القاضي أبو عَ 

ِ نعَ ثع  اوإىل  دٍ إىل واحِ  يَ يوصِ  لو أا  َفال ُي   ؟هريِ إىل غَ   َلُو أا   جازَ  ادً واحِ  يُّ صِ كاَا الوَ   فإا  ،  ني 
َُدوننَةِ  رُ هذا ااهِ ، و تِ و  مَ  دَ ع  صى إلي ِو يف َحياتِو وبعَ مبا أو   يَ يوصِ 

، صايا والوَ  األولِ  كاحِ يف النِّ  امل
ا جيوزُ  : سىيت قاَل عَكاالَ الِو  تابِ و يف كِ لِ وازِ يف نَ  هُ وُ عيسى حَن  لِ و   لَ كِّ َو يعُ  أا   يِّ صِ وَ ل  لِ  كَ ذلِ  وإَّنن

ِ لَ جُ إىل رَ صى أو   فإا  ، و تِ و  مَ  دَ ع  يف َحياتِو وبعَ   لو أا  َفال َُي  [ ز  95] /  ،ا ُ دُ أحَ  ماتَ فَ  ،ني 
 ريِ غَ  نيَ و وبَ ريكِ شَ  نيَ بَ  ةِ املساوا هِ هذِ  رُ وااهِ  ،هريِ إىل غَ  أو   وِ ريكِ إىل شَ  يَ يوصِ 

َ
 ن  مِ  عِ ن  ه يف امل

 أان  املَدوننَةِ  نَ مِ  لِ وَ صايا األُ يف الوَ  عيدٍ سَ  َيب ب نِ  المِ كَ   رُ وااهِ ، كَ يف َذلِ  كيلِ الَو و كَ وأنن  ،كَ ذلِ 
، يف َذلكَ   ٌّ نَ  مِ القاسِ  نِ ولَي َس الب   ،بَ هَ ش  أَ  لُ و  وُهَو قعَ ،  وريكِ إىل َغري ِ شَ  يَ يوصِ  َلُو أا  
ِ لَ و  و القَ تابِ يف كِ  حاذَ كى أبو إس  وَقد  حَ  ،وريكِ إىل شَ  يَ يوصِ  َلُو أا   وزَ جيَ  رى أا  فّح   ملَ  و  ني 
ِ يعن صِ كانا وَ   و  لَ  ر  ظُ ن  وا. َذلكَ  و مبا إلي ِو جازَ ريكِ صى إىل شَ أو   فإا   ،ماهُ سثع  ن  يعَ  ا  ُ رَ ضَ حَ فَ  ني 
َِ صفّو   ،تُ املو    ؟هوازُ جَ  وُ ثَ األش   لِ وهَ  ؟ جيوزُ  ل  هَ ،  دٍ واحِ  جلٍ ها إلي ِهما إىل رَ ى ِب

 

 [ المالِ  ن  ير عِ المود   أو   ن  ير ضِ أو المقار   ن  ير يـو ص  الوِ بي اقرت سام   مسألةث [ ] 277]
ِ يعن صِ الوَ  سامُ تِ اق  : أبو َعث د اهلل قاَل القاضي   ِ ضَ عاوِ أو امل ني  ِ عَ املودِ  أوِ  1ني  ى لعَ  املالَ  ني 

ِ هَ ج  ى وَ لعَ  ه الذك جيياُ  َعلى الَقو لِ اقع َتَسماُه إذا : اينالتّ ؟ ال  أم   داءً تِ اب   جيوزُ  ل  هَ : ا  ُ دُ أحَ  ؛ني 

                                                                                                                      
 . مسّلة غري واردة يف باقي النسخ 1
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 لِ وَ صايا األُ يف الوَ  يف املَدوننَةِ  مِ القاسِ  ب نِ ا ةُ وايَ رِ فَ  لُ األون  وُ ج  الوَ  2افّمّ  .اِ  دِ أحَ  دَ ن  عِ  لفَ تَ فعَ 
قاَل ، و  مِ كَ احلَ  دِ ث  عَ  ب نِ ُُمَمنِد و  بَ هَ نوا وأش  ح  سُ  لِ و  قعَ  رُ ُهَو ااهِ ، و  وِ مانِ سِ تَ ق  ال يعَ  3امهُ أنعن 
نَعُهَما  4[ُقسِّمَ ] يف املالِ  ااِ يّ صِ الوَ  شاحن ذا تَ إ:  يادٍ زِ  ب نُ  يُّ لِ عَ  اين إذا تّ ال وُ ج  الوَ ، وأّما بَعيع 
َهذا ، ِمنُهما مجيعاً  ضاعَ و  ل كَ ذلِ كَ ، و َعلي ِهما  مااَ َفال ضَ  ،اِ  دِ أحَ  دَ ن  عِ  عَ ضا فَ  ،ماهسَ تَ اقع  
إذا  امهُ أنعن  املاجشواِ  ن اب نِ عَ  ثيبٍ حَ  كى اب نُ حَ ، و  مِ كَ احلَ  دِ ث  عَ  نِ واب   بَ هَ ش  أَ نوا و ح  سُ  ولُ قَ 
َ َما بعَ  كَ لَ هَ  ناه فإا  مِ ماه ضَ سَ تَ اقع    .إلي وِ  لمَ أس   و حنيَ ثُ و صاحِ نَ مِ  ا ضَ دِ أحَ  ني 

  
 [ الر جوع  بالِعيرب  الِيسير   مسألةث بي[ ] 278]

يفة ّلَ س  مَ 
:  7(اهلل َعلي ها القاضي أبو َعث دِ » 6بَ جاوَ  سريِ اليَ  بِ ي  العَ بِ  جوعِ الرُّ  5

بِِو  تاعُ املث   دُّ رُ ا َفال يعَ د  جِ  اً سري يَ  قارِ يف العَ  بُ ي  وإذا كاَا العَ  ،َعلي وِ   ُ ف  قعَ ووَ  ،كَ ؤالَ سُ   ُ ل  ّمن تَ 
 
َ
 ذِ ِمن َك وخُ   ُ ع  ما بِ  ىلَ إِ  اصرف  :  عُ إاّل أا  يَقوَل َلُو الثااِ  بِ ي  العَ  ةِ قيمَ بِ  جوعُ الرُّ  وُ ولَ  ،يعثِ امل
 او  نَ مَ التن 

َ
 وِ ي  دَ يف يَ  وأّما إذا فاتَ  ،يف َذلكَ  تاعِ ث  مُ ل  لِ  المَ وال كَ  ،و َذلكَ قِّ حَ  ن  مِ فَ  ،   فُ ثيع مل يعَ مل
 .بِ ي  العَ  ةِ قيمَ بِ  جوعُ وكاَا َلُو الرُّ  ،دُّ الرن  تاعِ ث  مُ ل  لِ  ن  كُ مل يَ 

  

ائةألةث بي سر مِ [ ] 279] سيِن أو الم  د  على الِخمر  [ ِش اِدا  الواح 
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َعلى  رُ وآخَ  سنيَ َعلى ََخ   د  واحِ  دَ هِ إذا شَ     تِّ وفعَ  ر  ظُ ان  : قاَل القاضي أبو َعث د اهلل
[َويف ] ،ةٍ لِ َّ س  مَ  ةِ ااَ مِ 

أو  هادةِ الشن  نِ عَ  عَ جَ مُثن رَ  ،هاذَ وأخَ  املااةِ  َمَع صاِحبِ  فَ لَ حَ فَ  :املَدوننَة 1
نِ عَ  سنيَ م  َعلى اعَ  دَ هِ الذك شَ  2عَ جَ رَ 

أبُو ال َوليِد قاَل فَ ؟ فيِو  مُ رِ غ  ا الذك يعَ مَ  ،هادةِ الشن  3
 ؛وَ هُ  فَ ي  كَ   نيِّ  ثعَ يعُ  ومل   ،امً ر  غُ  سنيَ اعم  بِ  ِهدِ َعلى الّشا أان  ُُمَمندٍ  تابِ يف كِ  اّ إ: ِهشاُم ب ُن الَعونادِ 

 . دٍ من ُمَ  تابِ كِ   ن  مِ  هاداتِ الشن  نِ عَ  جوعِ الرُّ  تابِ شها يف كِ تّ وفعَ 
 

ِدا، ب ي ِص ا  الّسر  [ ] 282] ألةث بيما يـِنرِبغ ي ل إلمام    ِ ا قـِِرِأ ِسجر  [مسر
ااِ اَل القاق ضي أَبو َعث ِد اهلِل ب ُن احل 

َدًة يف َصالِة السِّرِّ ِإذ:  4 ا قَعرََأ اإِلماُم َسج 
5 

َدُة ، فَِإا  ملَ  جَي َهر  َففي السَُّلي مانِينِة اِلب ِن ال قاِسِم يتفَعيَعن َثغي َلُو أَا  جَي َهَر بِاآليَِة ال :  فيها السنج 
نوا    َفريَضةٍ  ق ِ  ال َمن ِهيِّ َعنُو َصالةَ ال يَعت َثعونَُو ، وَلو  َصّلى الرنُجُل يف ال وَ : يَعت َثعونَُو ، وقاَل ُسح 

ُجدَ  ُجُد ؟ َوالصنواُب َأا  َيس  َدة  ؛ َهل َيس   .ِبسورٍَة ِفيَها َسج 
  

 [ ِش اِدا  السوماع  مسألةث بي [ ] 285]
شو ف  تعَ فعَ  واحدٍ  ن  ها مِ لُ مبا كاَا أص  رُ  ماعِ َشَهاَدة السن : القاضي أبو عثِد اهلِل بِن احلااِّ 

 . يف املالِ  دِ َمَع الّشاِهد الواحِ  َُي َلفُ  امَ كَ   6(املالِ  يف مرياثِ )ها عَ مَ  فَ لِ وحُ     فَ عُ  ذا ضَ ، و 
 

                                                                                                                      
 .«م»والايادة من . «ز»سقط  من  1
 .ورجع: « م»يف  2
 . «م»على، والتصويب من : « ز»يف  3
 . «ز»و« ت»سقط  من : ب ن احلاا  4
 . «ر»و« ت»صالة السر ، والتصويب من : « م»يف  5
 . «ر»سقط  من  6
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ت ِدان مسألةث بي[ ] 282]  [ الِمحرجور   1اسر
ِتَدااِ يف  ّلة  س  مَ  مبا هذا  احلااِّ  اهلل ب نُ  لقاضي أبو َعث دِ اقيو الفَ  بَ جاوَ و )، جورِ احمل   اس 

َهادِ إَعلى  ةُ نَ يعِّ الثعَ  تِ دَ هِ إذا شَ و  3(اكَ نا اهلل وإيّ دَ شَ أر  ) كَ ؤالَ سُ  ل ُ تّمن  :2(وصُّ نَ   نِ ي  هيدَ الشن  ش 
[َ ُم  ]

م  وهُ  ،ماُتِ هادَ َعلى شَ  4
 ن  كُ يَ  م  لَ فعَ  جيبُ  ن  و إىل مَ يف َذلَك ُكلِّ  ذرَ وأع   ،ةِ دالَ العَ  لِ أه   ن  مِ  5

ع  فَ د  إلي ِو مَ  ذرَ أع   ن  مَ  دَ ن  عِ  ن  كُ يَ 
 مل ع  فَ د  ه مَ دَ ن  كاَا عِ   وإا  ) ،ةاليَ َعلي ِو الوِ  ىلن وَ ا املذَ ه مَ اِ لَ   7َقد  ف 6

الذك  مِ لِ تَ احمل   المِ إىل الغُ  عُ فَ يد   يِّ صِ الوَ  نِ عَ  9(َرمِحَُو اهللُ ) َقد   ُسِئَل مالك  ، و  8(اليةُ الوِ  وُ م  تَعل اَ  مل
ه فاذَ نَ  ربُ تَ وُي   بِوِ  رُ جِ تن يعَ  ضى َذلَك ماالً تَ ه ما اقع  دِ ش  رُ  ن  مِ  رَ هَ اَ  أا   دَ ع  الذك َقد  أوصى بِِو إلي ِو بعَ 

 ينِ َذلَك الدن  ن  مِ  يء  املوىل َعلي ِو  شَ  حوَ يل   ال أرى أا  : ِلك  ما قالَ ، فيِو  نُ ي  و الدن قُ حَ ل  يعَ فيِو فعَ 
وي  دَ لَ و ال فيما قَ الذك حلِ 

َرمِحَُو اهللُ ) مالك   طَ قَ فَعَقد  أس   ،ويِّ صِ وَ  11دِ يَ وال فيما بِ  ،املالِ  نَ مِ  10
و فيها يُّ صِ َلُو وَ  اَ أذِ  َبل  ،  نُ ي  و الدن قَ ها حلِ لِ أج   ن  و اليت مِ تِ جارَ تِ و بِ يِّ صِ وَ  مِ ل  عِ  َمعَ  نَ ي  الدن  12(تَعاىل
 ا ُسِئَل عَ كً مالِ   ُ ع  َسِ : قالَ  بَ هَ أش   اعِ ويف َسَ  .و َعلي هاقَ لَ وأط  

ُ
 مُثن ميوتُ  دااُ  َعلي ِو يُ ىلن وَ ن امل

                                                                                                                      
عِتدانَ : يف مجيع النسعخ 1 عَتدااَ : ةِ اسعتيداا، والصنعواُب اس  ي نِ  معن اس  املخصع  البعن سعيدة، ) ُمَداينعةً  وداينَعو اسعِتدانَةً  العدن

ِتداا"أّما ( . باب اشتقاذ أَساء اهلل عّا وجلّ   . َفال يُعع َرُف مصدر على هذا الوزا" اس 
 . «ر»سقط  من  2
 . «ر»سقط  من  3
 . «ز»سقط  من  4
 .وهي: « ر»يف  5
 .عنده مدفع: « ر»يف  6
 . «ر»وقد، والتصويب من  :« ز»يف  7
 . «ر»سقط  من  8
 . «ر»سقط  من  9

 .يديو: « ر»يف  10
 .يف يدك: « ر»يف  11
 . «ر»سقط  من  12
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و َعلى هذا ُكلُّ ، و و ياتِ و يف حَ لُ تع  و مِ وتِ يف مَ  ُهوَ و  وو وال َيكوُا يف مالِ نُ يع  ضى دَ ق  ال يعُ : فقالَ 
 اب نِ  بِ هَ ذ  ال َعلى مَ  ،ةِ اليَ الوِ  ةِ راعايف مُ [ ز  92/ ]  وِ حابِ وأص   1(َرمِحَُو اهللُ ) كٍ مالِ  بِ هَ ذ  مَ 

َعلى هذا  ة  يَ دك جارِ ن  عِ  كَ تُ لَ َّ س  مَ ، و  شدِ والرّ  وِ فَ السن  نَ مِ  احلالِ  ثارِ تِ اع  و بِ لِ و  قَ بِ  قالَ  ن  ومَ  مِ القاسِ 
؛  نُ سَ أح  :  مِ القاسِ  يَقوُل اب نُ ،  نَ ي  الدن  وِ اامِ دك يف َذلَك بإل  ن  عِ  ذَ األخ   أان  ريَ غَ ،  الفِ تِ االخ  
َُ صَ تَ  طولُ يَ  يِّ صِ الوَ  مِ ل  عِ لِ  َذ كور فيما الي  هذا املوىل  َعلي ِو الدن  دينَ تَ س  يَ  و إاّل أا  فُ رُّ

َلُو  دن بُ  ن امل
ُ ثعَ تَ ه ويعَ رِ أم   وامِ و وقِ شِ ي  عَ  ةِ حَ لَ ص  مَ  ن  ِمن ُو مِ   إا  ) الفٍ تِ ال اخ  بِ  نوُ ي  ضى دَ مالو ويق   يلامُ َك فَ ذلِ  نين
احلااِّ  نِ منُد ب ُن أمَحَد ب  قاَلُو ُمَُ  2(واهسِ  بن و ال رَ تِ محَ و ورَ لِ ض  فَ بِ  وفيوِ التن  يلُّ ُهَو وَ و  اهلل تعاىل شاءَ 
:  دٍ ش  رُ  ب نَ  ليدِ الوَ  دِ ث  عَ  اأب يَ والقاضِ  ابٍ تّ عَ  ب نَ  ُُمَمندِ  اأب 3(اِ ارَ املشاوَ  ااقيهالفَ ) أجابَ ، و 
 .دٍ ش  رُ  نُ واب   ابٍ تّ عَ  اب نُ  وقالَ ، و تِ من ذِ لِ  ة  مَ الزِ  يواُ ُو والدُّ َعن   ة  طَ ساقِ  ةُ اليَ الوِ 

  
ِلّما ِدِخِ  سألةث بيمِ [ ] 283] ، بـِ ٍِير  وقرت  الِحرر   ِترك قـِوررا، ِحّراقا، بي  ِمن اشر

ر    ِوقرت  الِحرر   [    ِوِجِدن ش ِيحر
َّوازا اب نَ  ين أان رَ ثعَ خ  أَ :  قاَل القاضي أبو َعث د اهلل

يت يف الذك يُعف  كاَا   ليوسَ طَ بَ  قيوَ فَ  مل
ُموُ ]، ثُ رُ ه ال َي  دَ جَ وَ  ةِ يعَ رّ الاّ  أَمدُ ا كاَا مّ لَ فعَ  ،ريصِ يف العَ  اثَ رّ احلَ  رَ و  التعن  ثيعُ يَ  ُه دُّ رُ يعَ  وأنن  4[َفُحك 
 منَ  بِ ر  احلَ  ضِ إىل أر   ةِ جارَ التِّ  تابِ كِ   ةِ ّلَ مبس   جُّ وكاَا َيتَ  ،ةِ يعَ رّ الاّ  أَمدِ اه يف اَ ش  و الَ  الفِ خبِ 

َُدوننَة يف الرن 
ضى ر  ها َفال يعَ ثُ لُ ح  يَ فعَ  َْبِ اللن  ااُ مُثن يّيت إبّ  ،َْبِ اللن  ااِ إبّ  ريِ يف غَ  َْبٍ لَ  ك شاةَ اَ ش  يَ  لِ جُ امل
َاى يف إبّ  وِ لَ  خبالفِ  ،هادن رُ يعَ  أننُو لَي َس َلُو أا   ،االِبَ حِ   هاءِ قَ فعُ  ن  ه مِ ريُ و غَ فَ خالَ ، و  َْبِ اللن  ااِ اش 
 . عِ ضِ املو  

                                                                                                                      
 . «ر»سقط  من  1
 . «ر»سقط  من  2
 . «ر»سقط  من  3
 .إضافة يقتضيها السياذ 4
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 [ ا  وِ در  لى الع   األِنرِدل س   نِ م   ينِ د  المعاهِ     قر سألةث بي نِـ مِ [ ] 284]
اليت  ولُ صالفُ : ةِ وَ د  إىل العُ  اأَلن َدُلسِ  نَ صارى مِ النن  نَ مِ  دينَ املعاهَ  لِ ق  ة يف نعَ ّلَ س  مَ )

 : 1(هان  عَ  ضي اجلوابَ تَ ق  يعَ 

 م  بِ ر  احلَ  لِ صارى أه  النن  نافُ تِ واك   ،ةِ ه اجلايرَ يف هذِ  منيَ لِ املس   حالُ :  هادُ أحَ  -
 . ِبم   م  هُ تعُ وإحاطَ 

 راتِ و  ِبم َعلى عَ  واَ لّ دُ يَ  بِ احلر   لِ أله   ة  مادن  ةِ من الذِّ  لَ رى أه  اصالنن  أان : اين التّ  -
 نَ مِ  م  هُ دَ ن  مبا عِ  ةَ ناطَ ر  غَ  ةَ من ذِ  ةٍ وخباصن  ،هار غراُتمتِ وان   ،م  فالُتِ م َعلى غَ هَ هو ثِّ نَ ويعُ  منيَ لِ املس  
 م  وأهُ  ،4[ةِ ين األبِ ] 3لِ املعاقِ و  ،ةِ املنيعَ  ثالِ إىل اجلِ  ة  دَ نَ س  مُ  م  راهُ قُ  وأان  ،2ُغااةِ ال نَ م مِ وفيهِ  ،ةِ دن العُ 
 .مِبِِ ر  حِبَ  مواَ لِ املس   قامَ  ملا بِ ر  احلَ  لِ صارى أه  صوا إىل نَ لَ خَ  و  لَ 

 ،بِ ر  احلَ  لِ َعلى أه   َعلي ِهم ما جيبُ  بَ جَ ووَ  ،ةِ من الذِّ  نَ خوا مِ لَ سَ م ان  أهُ  :ثُ الِ التّ و  -
 .سيء  م مُ هُ رُ تعَ فّك   ركء  بَ  -5َرضيَناِمّا -كاَا فيهم   وإا  

نا ل  قعُ  ،م  هِ الدِ وأو   م  هِ سااِ نِ  قاذِ ِا  واس   ،م  هِ ثادِ ع  تِ ن اس  مِ  ةُ نن السُّ   ِ عَ نعَ مَ  إا  و :  عُ ابِ الرّ  -
َرِضَي  ابِ طّ اعَ  ب نُ  رُ مَ فَعَقد  قاَل عُ  ،همالاِ يف إج   مَ لن ى اهلل َعلي ِو وسَ لّ اهلل صَ  سولِ رَ  ن  مِ  ةُ نن السُّ 

َفال  بِ رَ العَ  ةِ ايرَ جَ  ن  صارى مِ النن َد و و الَيه نن جَ رِ خ  ألُ  »: يَقوُل   اهلل  سولَ رَ   ُ َسع  : اهلُل َعنُو 

                                                                                                                      
 ".وكتث  إليو مبساال: "« ت»يف وقد وردت  1
 .القوة: « ز»يف  2
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 . «ت»وصفنا، والتصويب من : « ز»يف  5
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ِلًما نن عَ أدَ   ةِ ايرَ يف جَ  ااِ ينَ دِ  نَين قَ ثع  ال يعَ  »:وكاَا ِمن  آِخِر ما َتَكلنَم ِبو :     الَ قو ، 1«إاّل ُمس 
 . 2« بِ رَ العَ 

ن  ه  يف هذا وَ  قيلَ  فإا  :  سُ اعامِ  -
اهلل  والَ أم   أان  َفال َشكن  ،منيَ لِ املس    ِ ي  َعلى بعَ  3

 اهلل ب نُ  لقاضي أبُو َعث دِ ا قيوُ الفَ ) فّجابَ ،  ةِ يَ ا  اجلِ  نَ مِ  َعلي ِهم   بَ رِ في مبا ضُ تَ  م  ديهِ يت يف أي  لا
 لِ ة أله  مادّ  ةِ من الذِّ  لُ صارى أه  النن  أان  ن  و مِ تُ ر  كَ وما ذَ  ،َعلي ِو   ُ ف  قعَ ووَ  ؤالَ السُّ   ُ ل  تّمن :  4(احلااِّ 
ِإم داِدِهم  روا َعلى دَ قَ  و  لَ  ذلكَ كَ   م  هُ فعَ  ،بِ ر  احلَ 

 ،ولِ ض  فَ بِ  لن وجَ  ان اهلل عَ  نن لكِ  ،م  ذاُتِ وا بِ دّ ثَ تَ واس   5
 6[أَز َرها]اهلل تَعاىل  دن شَ  ةِ كَ املثاَر  ةِ لَ و  ه الدن هذِ  الءِ تِ اع  بِ  غارَ والصن  ةَ لن  م الذِّ  ديُ يُ  ،وعِ ن  صُ  طيفِ ولَ 
َرها عَ فَ ورَ  دادِ سن الو  وفيوِ بالتن  أَم 

 م  وهُ لّ دُ يَ  كَ ولُ ّما قَ أو . الدِ والثِ  ثادِ يف العِ  8لِ د  والعَ  ي احلوِّ خّ وَ بتعَ  7
 ن  مَ فَ ،  دَ ه  العَ  ضُ قُ نع  ويعَ  ةَ من نايف الذِّ الذك يُ  منيَ لِ َعلى املس   سُ سُّ جَ التن  وَ َفهذا هُ  م  ُتِِ راو  َعلى عَ 
نَ ي م  هُ نع  بِِو مِ  فرَ اَ  وَ قن ُتََ و  عُ ص 

 ،لُ ت  َعلي ِو القَ  بَ جَ ووَ  دَ ه  العَ  ضَ قَ فَعَقد  نعَ  ،و َشكٌّ لَ ون خَ تَ ال يعَ  ُتقيقاً  9
 ثارِ إىل كِ  ةَ قوبَ ه العُ ز هذِ جاوَ تَ ال تعَ  ،هِ دِ لَ وَ  غارُ صِ  ذلكَ وكَ  منيَ لِ املس   مالِ   ِ ي  و لثعَ مالُ و  ،لُ ت  القَ 
عقد  ت م  لَ فعَ  ،وو أو مالِ يف نَعف سِ  وِ دينِ  لِ أه   ن  مِ  دٍ وال إىل أحَ  ،هدِ لَ وَ 

 ة َعلى أا  من الذِّ   مُ  10
ها ن  م مِ هُ دَ ن  عِ  كُ رَ تع  يعُ  الو  ،م  هُ نع  مِ  حِ الالسِّ  ضُ قَعث   ب  واجِ ، و  دِ ه  سوا وال ُيونوا يف العَ سن جَ تَ يعَ 

                                                                                                                      
1
 (.3/5388: صحي  مسلم : انظر )، . عن جاِبٍر عن  ُعَمَر عن الّنيّب صّلى اهلل عليو وسّلمَ   
ُث رواه مالِعك  ععن ابعِن شعهاٍب بلفعِظ ، واحلعدي 2/892: ، وموطّّ اإلمام مالِعك 9/228: سنن الثيهقي الكربى  2
 ".ال جَي َتِمَعنن "
 . «ت»وهذا، والتصويب من : « ز»يف  3
 . «ت»سقط  من  4
 .مرادهم: « ز»يف  5
 .«ت»بياض يف األصل، والتكملة من  6
 .عليها: « ز»يف  7
 .احلو العدل: « ت»يف  8
 .  «ت»وَيقو، والتصويب من : « ز»يف  9

 .  «ت»لتصويب من يعقد، وا: « ز»يف  10
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،  ةِ نن السُّ  ريوِ ا يف طَ وال جااِ  ،مِ احلك   يف بابِ  عٍ شااِ  رُ يع  غَ فعَ  مِ هُ قاقعُ ِا  واس   م  هُ ثادُ ع  تِ وأّما اس   ،يء  شَ 
ا كاَا بِ  م  هُ نع  مِ  رُ مَ لى عُ أج   ن  مَ فَ  م  هِ الاِ إج   ن  مِ  تَ ر  كَ أّما ما ذَ و  لى اهلل  صَ اهلل سولِ رَ  ن  مِ  دٍ ه  عَ فإَّنن

 .ةً خاصن  بِ رَ العَ  ةِ ايرَ يف جَ  مَ لن َعلي ِو  وسَ 

 

قاق  مسألةث [ ] 281] ت حر  [ 1بي  اشسر
 بَ وجاوَ  احلااِّ  اهلل ب نُ  لقاضي أبو َعث دِ ا قيوُ ها الفَ ن  ُسِئَل عَ  قاذِ ح  تِ االس   نَ مِ  ة  لَ َّ س  مَ 
 عاءِ ِا  اس   قودُ و عُ ويف درجِ  ريِ و الكَ تابِ كِ  ىَعل دَ رَ و وَ ه فإنن ّييدَ اهلل تَ  إىل هذا أدامَ : و صُّ نَ مبا هذا 

 اهلل ب نِ  َعث دِ  فاس أ  ُُمَمندٍ  ةِ مبدينَ  قيو القاضيالفَ  ةِ عَ راجَ ومُ  ياعٍ تِ اب   دُ ق  وعَ [ ز 93/ ]  ،ةٍ عَ س  تِ 
 رٍ عامِ  ب ب نِ ََي   ةِ نَ ابع   ةَ ثابَ لُ  نيَ بَ  ةِ لَ ازِ النّ  ّاِ يف شَ  وِ ي  دَ رى لَ مبا جَ ، و اهللقَ فعن وَ  ، وشواَ  ب نِ  أمح َدَ 
َعلى  ال  اك كُ دوا واهلل تَعاىل جي  هَ تعَ اج   ه فيها فَعَقدِ رُ ظَ هى إلي ِو نَ تَ مبا انع  ، و اهلل َعث دِ  ب نِ  يِّ لِ وعَ 
أبيها َيب  كِ ل  مِ  ثاتَ إث   الً أون  ؛ةُ ثابَ لُ  ةُ مَ القااِ  فَ لن كَ تُ  فيها أا   مُ ك  احلُ  ب  وواجِ  ،ومحتِ رَ ه بِ هادِ تِ اج  
ويف  ،ذاكَ   ةُ لَ ثع  القِ  :امفيهِ     قامَ  نِ ي  ذَ اللن  عواَ ََس   رِ شَ رض الثيضاء مبج  األ لِ ق  واحلَ  ةِ القاعَ  ميعِ ِبَ 

 ةِ القاعَ  ميعِ أبيها َيب ِبَ  كِ ل  مِ  صالِ واتِّ  ،ذاكَ   بِ ر  ويف الغَ  ،ذاكَ   ذِ ر  ويف الشن  ،ذاكَ   اجلوفِ 
 ت وُ ثعَ رِ و وَ تُ ثعَ ووارِ  يفَِّ وُ تعُ  إىل أا   م  ِبِ  ث ُ يت ن  مَ  مِ ل  َك يف عِ َذلِ  ن  مِ   يءٍ ِمن ُو لشَ  وي ٍ ف  تعَ  دواَ  ،لِ واحلق  
 نِ ي  دودَ احمل   لِ ق  واحلَ  ةِ القاعَ  نَ َ ا ِبذِلَك مِ  ل َ خَ  إىل أا   ثاتِ الوارِ  خَ ناسُ تَ  دُ ق  هذا العَ  نُ من ضَ تَ يعَ ، و 
َُ ط  ِبِو تَ     الذك قامَ  دارُ املق    الشُّهودُ  مُ هُ  ثاتِ الوارِ  خِ ناسُ تَ بِ  دُ هَ ش  يَ  ن  كاَا مَ   وإا   ،مافيهِ  بُوُ ُل
 ن  مِ  وقن حَ  تَ ون فعَ  نيَ فّ وَ املتعَ  نَ ا مِ دً أحَ  مواَ لَ ع  يعَ  م  أهُ  م  ُتِ هادَ شَ وصلوا بِ  ،يفَِّ وُ تعُ  أبيها إىل أا   كِ مبل  

َ عَ يعُ  أا   بَ جَ َذلَك وَ   َ ثَ فَإذا ثعَ ، فوا َذلَك لّ كَ مل يُ  م  واهُ وإا كانوا سِ  ،يفَِّ وُ تعُ  َذلَك إىل أا    نيِّ
القاضي َعلى  دَ ن  عِ  ةُ ثابَ لُ  ةُ مَ والقااِ  يٌّ لِ عَ  تاعُ املث   وَ وافَ تَ يعَ  َلُو إاّل أا   ةِ يازَ احلِ فيِو بِ  دواهِ ما شَ  الشُُّهودُ 

                                                                                                                      
لَععععُو أَو  ُحرِّينععععٍة َكععععَذِلَك ِبغَععععري ِ ِعععععَوٍض » 1 ٍء بِتُثُععععوِت ِمل ععععٍك قَعثع   حععععدود ابععععن عرفععععةشععععرح . )«االسععععتحقاذ َرف ععععُع ِمل ععععِك َشععععي 
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ِ عَ أها ِهَي اليت لِ ، و ه الشُُّهودُ دَ ن  ا عِ ِبِ  دَ هِ اليت شَ  احلدودِ   نِ عَ  ةُ يازَ ط احلِ قُ س  تَ فعَ  ،يٍّ لِ عَ  تاعِ املث   ني 
و ويتِ ف  تعَ  ن  َعلي ِو مِ  ملقومَ ا عُ نَ ومي   ،هدَ ن  فيِو عِ  ما شهدَ  ةِ غلن  قيفِ و  تعَ القاضي بِ  رُ ويّمُ  ،ةَ ثابَ لُ  ةِ مَ القااِ 
 ،َذلكَ  ن  مِ  ةُ ثابَ و لُ ت  تَ ثَ فيما أثع   يّ لِ إىل عَ  رُ ذَ ع  مُثن يعُ  ،فيوِ  يءٍ شَ  داثِ أو إح   ،تِ و  الفَ  جوهِ وُ  ن  مِ  وٍ ج  وَ بع  
 عَ فَ دَ ، َشهاَدة الشُّهودِ  َلُو يف  ن  كُ مل تَ  ا  فإ، لومم املع  لوّ والتّ  ةَ هودَ املع   يف َذلَك اآلجالَ  لُ جن ؤَ وتعُ 
يف  ةً رَ حاضِ  كاَن     ةَ ثابَ لُ  أان  تاعُ املث    َ ثَ أثع   فإا  ؟ ة  جن َ ا حُ     يَ قِ بَ  ل  هَ  ؛هارِ ر القاضي يف أم  ظَ نَ 
ا    َ ثِ ت  تعُ  أا  َ ا َعلي ِو إاّل  يامَ َفال قِ  ،مٍ خيها قاسِ أَ  نيَ و وبَ نَ يع  بعَ  عُ ثايُ يِو التن ف عَ قَ الذك وَ  سِ لِ ا    ِهَي أهن

ا سَ  :وقاَل    ،سِ لِ ا    ضاءِ قِ ان   لَ ث  قعَ  ت  رَ كَ كاَن  أن    .ِّنمُ اَ ل  َذلَك ال يعَ  أان   ُ م  لِ  عَ ألينّ   ُّ كَ إَّنن
َ ا َعلى  يامَ َفال قِ  ،ِمن وُ  صالِ فِ االن   دَ ع  ها بعَ كارُ إا كاَا إن  ، و هاا يف َذلَك َمَع ميينِ  ُ و  قعَ  لُ و  القَ فَ 
  يٌّ لِ عَ  تاعُ َعلي ها املث      ثِ ت  مل يعُ  وإا  ، بِوِ  ضىً ورِ  ثيعِ مَ ل  لِ  اً ليمس  ضورها تَ ا وحُ كوُتُ سُ  لُ عَ جُي  و  تاعِ املث  
ا قامَ     تَ ثَ أثع   فإا   ،ال َمذ كورِ  عِ ي  الثعَ ها بِ مِ ل  وعِ  دِ لَ ها يف الثعَ ضورِ تر من حُ كَ   العامِ  مِ رُّ صَ تَ  لَ ث    قعَ أهن
ا ما سَ أ وِّ احلَ  عِ طَ ق  ها يف مَ ميينِ  دَ ع  بعَ  يامُ ها القِ لَ فعَ  ،الثَعي عِ  تاريخِ  ن  مِ   كِ ر  تعَ ها بِ ن  مِ  ضاً رِ     تَ كَ هن
 نَ وبو مِ مبا ينُ  تاعُ املث   عُ جِ ر  ويعَ  ،هاصيثِ قى يف نَ ث  وتعَ  ،هاصيثِ نَ  عِ ي  يف بعَ  ليمِ س  التن  وِ ج  وال َعلى وَ  ،هاقِّ حَ 
 ،ها َعلي وِ يامُ قِ  لَ طَ ه بَ وِ وحن   العامِ  مِ رُّ صَ تَ  دَ ع  ها إاّل بعَ يامُ قِ  ن  كُ مل يَ  إا  ، و باَع ِمن وُ  ن  َعلى مَ  نِ مَ التن 
 ة  مولَ ُم   1أبًداوِهَي  ،نِ مَ التن  نَ ها مِ تِ صن أخيها حبِ  نِ َعلى أخيها واب   جوعِ وى الرُّ َ ا سِ  ن  كُ ومل يَ 
    تَ ثَ وأثع   ،دِ لَ كوها يف الثعَ   َوالَ ها ضورَ حُ  ِليّ عَ     ثِ ت  مل يعُ  وإا   مُ ل  َعلي ها العِ   َ ثُ ت  َحَّت يعَ  مِ ل  َعلى العِ 
ا مُ   ،ةِ عَ ف  الشُّ باقيو بِ  ذَ وأخ   ،كِ ل  املِ  ن  ها مِ ظِّ حَ  قاذَ ح  تِ اس      ثَ لَ ها طَ غيثِ مَ  ن  مِ     مَ دِ قَ  ذُ ن  ِهَي أهن
 ةُ ثابَ بِِو لُ  ت  رَ هَ ظ  تَ الذك اس   دُ ق  و العَ نَ من ضَ َعلي ِو وما تَ  ةَ ثابَ لُ ضى لِ قَ  ع  فَ د  َك مَ ه يف َذلِ دَ ن  عِ  ن  كُ ومل يَ 
ر سااِ لِ َ ا و  ال َمذ كورِ  كِ ل  املِ  مجيعَ  أان  ن  مِ  ،ال َمذ كورِ  كِ ل  املِ  نَ و مِ ثُ لُ ط  الذك تَ  صيبِ ها للنن كِ ل  يف مِ 
أبيها  كِ ل  مِ  إثثاتِ  ن  ها مِ مُ اَ ل  ما يعَ  قامَ مَ  قومُ وال يَ كِّ، وِ القَ لَي َس بِ  م  أبيهِ  ن  عَ  روثاً و  أبيها مَ  ةِ ثَ رَ وَ 
 نُ مِّ ضَ املتَ  ال َمذ كورُ  يٌّ لِ عَ  رَ هَ ظ  تَ الذك اس   دُ ق  أي ضًا العَ  كَ ذلِ وكَ  ،هان  عَ  و مرياثاً قُ حِ ويل   ،كَ ذلِ لِ 
ِ عَ ضِ ا املو  و  كَ   وِ دااِ هَ شُ  ةَ فَ رِ ع  مَ   ذُ ن  بَِيِدِه مُ  ال َمذ كورَةُ  ةُ ثابَ ما لُ و فيهِ ثُ لُ ط  تَ  ذااِ فيِو و ا اللن  نِ ي  كورَ املذ   ني 
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ال  م  وأهُ  ،كَ َذلِ  ري ِ وغَ  سِ ر  والغَ  يااِ ن  فيها بالثعُ  فُ رن صَ تَ و يعَ وأنّ  ،واللِ غ  تِ فيِو ويف اس   ال َمذ كورَةِ  ةِ املدن 
كِّ إذ  وِ القَ لَي َس بِ ، إىل آخره ، و فيوِ ت  عَ َك وال نازَ َذلِ  ن  مِ  يءٍ َعلي ِو يف شَ     قامَ  ةَ ثابَ لُ  مواَ لَ ع  يعَ 
ها ال يف دارِ  كواَ تَ  َك أا  لِ ذَ  ن  مِ  يءٍ َعلي ِو يف شَ     قامَ  ةَ ثابَ لُ  مواَ لَ ع  وال يعَ  ، مو  قعَ  لُ مِ َيتَ 
ا كاَن  تَ إ دِ ق  قولوا يف العَ َحَّت يَ  مُ لَ ع  تعَ َصرنُف، وال تَ تعَ  وال   ،َعلي وِ  ه ومترُّ دُ شاهِ رى َذلَك وتُ هن
 ثَعَلِد،ال يف ةً رَ ا حاضِ هَ و  كَ   أو   فةِ الصِّ  دَ ق  ها عَ ضورَ حُ [ ز  94/ ] و ثاتِ إث   قامَ مَ  قومُ ه وال يَ رُ كِ ن  تعُ 
 نُ عى أخوها واب  ادن ، وَلو يامها يف َذلَك قِ  كُ ويا   ،ها ِبوِ مِ ل  عِ  دَ ع  ا بعَ كوُتِ سُ  وطولَ  ،عِ ي  الثعَ ها بِ مَ ل  وعِ 
 ،كَ قا يف َذلِ دن صَ َك مل يُ و َذلِ ثَ أو ما أش   ،ةٍ مَ س  قِ َ ا بِ     لَ صَ حَ  ها َقد  كاَن   دارُ  ارَ الدّ  خيها أان أ

َهذا هو ، و وامٍ أع   ةُ شرَ ها عَ لُّ أقعَ  يازة وة يكوُا ِفيها احلِ دن مُ  عِ ي  ها بالثعَ مِ ل  عِ  دَ ع  بعَ   َ كُ س  تَ  إاّل أا  
َّلةِ يل يف هذِ  رَ ضِ ح  الذك أُ  َس 

َّلة  بَ جاوَ  و. باهلِل التعنو فيوُ ، و  ه امل َس 
أي ضاً َرِضَي اهللُ َعنُو َعلى امل

 : و صُّ مبا هذا نَ  ةِ مَ دِّ قَ املتعَ 

 عاءِ ِا  اس   قودُ عُ  وِ ويف درجِ  ريُ و الكَ تابُ كِ   ين َعلَ  دَ رَ و وَ فإنن  ،هرِ ص  نَ بِ  الناً اهلل فُ  دَ وإىل هذا أين 
هى إلي ِو تَ اهلل ومبا انع   َعث دِ  فاس أ  ُُمَمندٍ  ةِ القاضي مبدينَ  قيوُ الفَ  وُ عُ راجِ ومُ  عِ ثايُ التن  دُ ق  وعَ  ةٍ عَ س  تِ 
دك ن  عِ  مُ ك  و احلُ ثُ لذك يوجِ وا .هرُ جُ ّ  يَ  القاضي واهللُ  دَ هَ تعَ وَقد اج   ،وَعلي ِو ُكلِّ   ُ ف  قعَ وَ ، و ه فيهارَ ظَ نَ 

 أا   َك دواَ ذلِ  ميعِ ، جلَِ أبيها َيب كِ ل  مِ  ثاتَ إث   ةَ ثابَ لُ  ةَ مَ القااِ  ،الً أون  ،فَ لِّ كَ نُ  أا   ةِ لَ ازِ ه النّ يف هذِ 
ِبذِلَك  دُ قِ عَ املنع   دُ ق  العَ  نُ من ضَ تَ يعَ ، و يفَِّ وُ تعُ  أا   َك إىلَذلِ  م  ِبِ   ُ ثُ ت  يعَ  ن  مَ  مِ ل  ِمن ُو يف عِ  ئاً ي  شَ  تَ وِّ فَ يعُ 
ِ عَ ضِ املو   نَ َ ا ِبذِلَك مِ   َ لَ خَ  إىل أا   ةِ ثَ رَ الوَ  ثاتِ رَ خ وَ ناسُ وتَ  ،نِ ي  كورَ املذ   نيِ عَ ضِ املو   ديدَ ُت    ني 
 داً أحَ  مواَ لَ ع  ال يعَ  م  أهُ  م  ُتِ هادَ شَ بِ  الشُّهودُ  لُ صِ يَ ، و ما و فيهِ ثُ لُ ط  تَ     ك قامَ ذال احلظّ  نِ ي  دودَ احمل  
َ ا ِمنُهما يف   َ لَ ِمّا خَ  ئاً ي  شَ  ةَ ثابَ لُ لِ  وال أان  ،يفَِّ وُ تعُ  َك إىل أا  ذلِ  ن  و مِ ظن حَ  تَ ون فعَ  نيَ فّ وَ املتعَ  نَ مِ 
 ن  مِ  دن بُ  و ِمّا الهذا ُكلُّ ، و ب ح  ليَ  كِ ل  دوا باملِ هِ شَ  كانوا الذينَ   إا   ،م  ُتِ هادَ شَ  إىل تاريخِ  م  هِ مِ ل  عِ 
ِ عَ ضِ املو   مجيعَ  أان  ن  مِ  ةُ ثابَ بِِو لُ  ت  رَ هَ ظ  تَ الذك اس   دُ ق  و العَ نَ من ضَ ِمن ُو ما تَ  ئُ اِ ال جُي  ، و وِ ثوتِ ثُ   ني 
لَي َس فيِو  إذ   ،وقامَ مَ  مِ ك  يف احلُ  قومُ وال يَ  م  أبيهِ  ن  عَ  وروث  أبيها مَ  ةِ ثَ رَ وَ  رِ سااِ َ ا ولِ  نِ ي  كورَ املذ  
ِ عَ ضِ و  مَ ل  لِ  َيب روثِ املو   األبِ  كِ ل  ملِ  ر  ك  ذِ  ما لَي َس َلُو  لِ جُ الرن  دِ يَ   َ كاَا ُت    مباورُ  ،نِ ي  دودَ احمل   ني 
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ِ عَ ضِ املو   نِ ي  هذَ  لن عَ لَ  أو   ،كٍ ل  مبِ   م  هِ يف مرياثِ  ةُ ثَ رَ الوَ  لَ خِ د  يُ  أا   نُ راء أو َقد  ميكِ كِ   ة أو  يَ بَِيِدِه بعارِ  ني 
 ىنث  يعُ  ل  أص   دِ ق  العَ  ه يفرِ ك  ذِ ري  بِ ص  والتن  روثِ و  مَ ل  لِ  كِ ل  ثوت املِ وثُ  ،كٍ ل  ما لَي َس َلُو مبِ  م  أبيهِ  ن  عَ 

نَعُهما و  رُ ظَ النن   ُّ صِ َفال يَ  ،ةُ ثابَ َك لُ َذلِ     ثِ ت  مل تعُ  ا  ، فَإِ  لَ مُ ك  يَ  إىل أا   مُ ك  احلُ َعَلي ِو  َ بعَ بَعيع   ،يٍّ لِ عَ  ني 
َ عَ تعَ  ةَ ثابَ لُ  دِ ب والِ ح  يَ لِ  كِ ل  باملِ  الشُّهودُ  فَ لِّ كُ   ،ناف  صَ َعلى ما وَ  ةُ ثابَ لُ ت ُو تَ ثَ أثع   وإا   دوا فيِو هِ شَ  ما نين
 عَ مَ  وَ وافَ تَ يعَ  إاّل أا   ةِ يازَ احلِ بِ 

ُ
ث تاعُ ها امل

اليت  دودِ َعلى احلُ  - اهلل 2وقَ فعن وَ  -القاضي  دَ ن  عِ  يٌّ لِ عَ  1
ِ عَ ضِ املو  أان و  ،هدَ ن  عِ  3اَ ا ِبَِ  دَ هِ شَ   ،ةَ ثابَ لُ  ةِ مَ القااِ  نِ عَ  ةُ يازَ احلِ  طُ قُ س  تَ فعَ  ،ا بَِيِدهِ ِِبا  ُ  نِ ي  دودَ احمل   ني 
قلةع سُ ث  حَ  بُ وجيِ 

 ،فيوِ  ءٍ ي  شَ  داثِ إح   أو   ،وويتِ ف  تعَ  ن  مِ  5(ليّ عَ )ومنع املقوم َعلي ِو  ،دوا فيوِ هِ ما شَ  4
 أتى يف فإا   .لومَ املع   مَ وُّ لَ والتعن  6ةَ هودَ املع   فيِو اآلجالَ  لُ جن ؤَ ويعُ  ،كَ َذلِ  ن  مِ  ةُ ثابَ و لُ ت  تَ ثَ إلي ِو فيما أثع   مُثن يعذرُ 
أخيها يف  نِ أخيها واب   ن  اه مِ اَ ما اش   مجيعُ  يَ قِ وبَ  ،َعلي وِ  ةَ ثابَ لُ  يامُ قِ  طَ قَ ها سَ طُ قِ س  مبا يُ  الشُّهودِ  َشهاَدةِ 
ِ عَ ضِ املو   لوصَ أي ضًا خُ     تَ ثَ وال أثع   ،هاطُ قِ س  ها ويُ عُ فعَ د  مبا يَ  الشُّهودِ  َشهاَدةِ  يف تِ ّ  مل يَ  وإا  ، وِ ي  دَ يَ   ني 
ِ عَ ثااِ ل  لِ  نِ ي  كورَ املذ   عَ فَ د  ال مَ  حي ٍ صَ  وٍ ج  وَ  ا ِمن ُو بِ إيناما هِ عِ ي  بعَ  لَ ث  قعَ  ني 

أي ضاً  رُ ظَ ن  و يعُ فإنن  ،ةَ ثابَ لُ فيِو لِ  7
 أان   َ ثَ أثع   فإا   ،ها َعلي وِ ن  اض مِ اِ وترك االع   عِ ي  الثعَ بِ  ةَ ثابَ لُ  ةِ فَ رِ فيِو مبع   رَ هَ ظ  تَ واس   8بِِو َعليّ  فيما قامَ 

َ و وبعَ نَ يع  بعَ  فيِو الثَعي عُ  عَ قَ الذك وَ  سِ لِ ا    ةَ رَ حاضِ  كاَن     ةَ ثابَ لُ  َ ا  يامَ َفال قِ  ،أخيها نِ أخيها واب   ني 
ا أن    َ ثِ ت  تعُ  َعلي ِو إالّ أا   ا :وقاَل    ،سِ لِ ا    ضاءِ قِ ان   لَ ث  قعَ  الثَعي عَ  تِ رَ كَ ِهَي أهن كويت ألين كاَا سُ   إَّنن

   ثِ ت  يعُ  مل   إا  ، و ها َمَع ميينِ  ا ُ و  َك قعَ يف َذلِ  لُ و  القَ فَ   .ِّنمُ اَ ل  َذلَك ال يعَ  ان أ  ُ م  لِ عَ 
ها  كارَ إن   أان  9
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 . «م»حقلة، والتصويب من : « ز»يف  4
 . «م»سقط  من  5
 . املعهود: « م»يف  6
 .دفع: « م»يف  7
 . «م»عليو، والتصويب من : « ز»يف  8
 . «م»تتث ، والتصويب من : « ز»يف  9
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 لُ عَ وجُي   ،أخيها نِ أخيها واب   ن  و مِ تاعَ فيما اب   يّ لعَ  1تاعِ َ ا َعلى املث   يامَ َفال قِ  ،سِ لِ كاَا يف ا   
ِ عَ ى الثااِ ها َعلتِ صن حِ  نِ مَ تَ بِ  عُ جِ ر  وتعَ  ،بِوِ  ضىً ورِ  عِ ي  ثعَ ل  لِ  ليماً س  ا تَ كوُتُ وسُ  ،سِ لِ ها يف ا   ضورُ حُ   ني 
يٌّ لِ عَ   َ ثَ أثع   فإا   ،نِ ي  كورَ املذ  

 ظرُ و ين  فإنن  ،بِوِ     مَ لِ ا عَ وأهن  3،الثَعي عِ   ِ ق  يف وَ  دِ لَ ها يف الثعَ ضورَ حُ  2
ُ اِهَي  وِ بِ  ت  رَ هَ ظ  تَ الذك اس   دِ ق  يف العَ  ظرُ ين  

ا وأهن  ،اهاإيّ   [ ز  91/  ] وِ دااِ هَ شُ  ةِ فَ رِ ع  مَ  4نِ من ضَ مل
َاى َذلِ  ذُ ن  مُ  عواَ ََس   رِ شَ ج  أخيها مبَ  نِ أخيها واب   ن  اه مِ اَ فيما اش   يٍّ لِ عَ لِ  ةً ثَ طالِ  ل  اَ تعَ  مل    5َك تغرياش 
او  ه وأتعَ هودُ شُ  عَ طَ قَ  فإا   ،ونِ من ضَ مُ  ن  َك مِ لِ ذ رِ إىل سااِ  هُ رُ كِ ن  َعلي ِو وتعُ  5تغري

 رِ ك  ذِ بِ  م  ُتِ هادَ يف شَ  6
،امهِ مِ اصخِ  رارِ م  تِ مُثن اس   ،يٍّ لِ عَ ها لِ ثِ لَ طَ  تاريخِ  رِ ك  ذِ بِ 

 ،ِمن وُ  بِ ر  القُ أو بِ  الثَعي عِ  تاريخِ لِ  قاً وافِ وكاَا مُ  7
،ع  فَ د  ه فيِو مَ دَ ن  عِ  ن  كُ يَ  م  لَ فعَ  ،يٍّ لِ عَ  تاعِ إىل املث   رَ ذَ وأع   ،هامِ ل  ما َمَع عِ هُ يامَ قِ  لُ طِ ث  ِمّا ال يعُ  ،ِمن وُ 

8 
ا ي  لِ عَ  وِ دااِ هَ شُ  ةُ فَ رِ ع  مَ  -: اِ  دِ أحَ  نِ من ضَ مُ  ن  مِ  نِ ي  ذَ اللن  عاءِ ِا  االس   ك  دَ ق  وى عَ سِ  رَ هَ وال أا  
وال  ،سِ ر  والغَ  ناءِ الثِ فيها بِ  فُ رن صَ تَ يعَ ، و عواَ َسَ  رِ شَ مبج   الكَ واألم   9منَ رك الدّ يك   ال َمذ ُكورَ 

 فَ رُّ صَ و تَ دااِ هَ شُ  ةُ فَ رِ ع  مَ  - :اينالتّ  نِ من ضَ مُ  ن  مِ و  .كَ ذلِ  ن  مِ  يءٍ و يف شَ عَ نازَ  داً أحَ  مواَ لَ ع  يعَ 
ِ عَ ضِ يف املو   يٍّ لِ عَ   ،كَ ذلِ  ن  مِ  يءٍ و يف شَ ت  عَ نازَ  ةَ ثابَ لُ  مواَ لَ ع  وال يعَ ، سِ ر  والغَ  ناءِ الثِ فيِو بِ  نِ ي  دودَ احمل   ني 
ِ عَ ضِ ها يف املو  ظِّ حبَ  ةَ ثابَ لُ ضي لِ ق  يعَ فعَ  ا ما كاَا  وِّ احلَ  عِ طَ ق  ها يف مَ ميينِ  دِ ع  بعَ  ن  مِ  ،نِ ي  كورَ املذ   ني  أهن
اَعلي ه دَ الذك شهِ  كوتُ ها السُّ ن  مِ 

ا ليمً س  وال تَ  ،هاظِّ بِِو يف حَ  ضىً رِ  عِ ي  الثعَ ها بِ مِ ل  عِ  دَ ع  ِو بعَ بِ  10

                                                                                                                      
 .فال قيام  ا عليو: « م»يف  1
 .عليها: « م»يف  2
 .التثايع: « م»يف  3
 . ملضمن: « ز» يف 4
 .تعري: « م»يف  5
 .أتو: « ز»يف  6
 . «م»خصومهما، والتصويب من : « ز»يف  7
  .دفع: « م»يف 8
 .مجع دمنة ، وهي األرض القابلة لالستغالل الاراعي 9 

 . «م»عليو، والتصويب من : « ز»يف  10
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ِمنُهما مل  لَ األون  ألان  ؛نِ ي  كورَ املذ   عاءِ اِ ك االس  دَ ق  عَ  ن  مِ  دٍ يف واحِ  يٍّ لِ عَ لِ  ةَ عَ فِ ن  ال مَ  إذ  ؛ ها فيِو ن  مِ 
 الكُ واألم   ةُ ثابَ لُ  كاَن     إا  ، و اين روا التّ كَ ذَ  ةَ ثابَ لُ وال لِ  ،هانِ ي  عَ فيها بِ  مِ خاصَ املتَ  الكِ فيِو لألم   ع  قَ يعَ 
ا تَ  ،فيوِ  ةً كورَ ذ  ها مَ نِ ي  عَ فيها بِ  مُ خاصَ املتَ   ،و فيهات  عَ نازَ  ةَ ثابَ لُ  بّان  هِ هودِ شُ  مِ ل  عِ  يَ ف  نعَ  نَ من ضَ فإَّنن

 ن  بِِو مِ     مَ لِ وال عَ  ،بِوِ  ضَ ر  مل تعَ  ةَ ثابَ لُ  أان  ملُ تَ و َي  ألنن  ،مِ ك  احلُ  يف بابِ  كافٍ َك بِ ولَي َس ذلِ 
َرأة مَ  1(بلغ   ) ثُ ي  حَ   بُ اين يوجِ د التّ ق  ا كاَا هذا العَ َّننَ إو  ،هاها ودارِ تِ ي  ة يف بعَ صورَ ق  ِهَي ام 
و فُ رِ ع  تعَ  ةُ ثابَ ولُ  ،ال َمذ كورَ  فَ رُّ صَ التن  يٍّ لِ عَ  فِ رُّ صَ تَ م بِ تهُ فَ رِ ع  ه مَ هودِ َشهاَدة شُ   نَ من ضَ تَ  و  لَ  ماً ك  حُ 
َحَّت  ،يف َذلَك ويف الثَعي عِ  مِ ل  العِ  ريِ َعلى غَ  ة  مولَ ا ُم  دً وِهَي أبَ  ،و فيوِ ضُ اَِ ع  وال تعَ  ،ه َعلي وِ رُ كِ ن  وال تعُ 
 رااِ ه  الشن  قيلَ فَ  ،عِ ي  الثعَ ها بِ مِ ل  عِ  دَ ع  بعَ  كوتِ السُّ  طولِ  دِّ يف حَ  فَ لِ تُ وَقد  اخ  ، مل  َعلي ها العِ  ث َ يت  
إذا ، و  كامِ األح   رِ أم   ن  مِ  تريةٍ كَ   ياءَ يف أش   دِّ يف احلَ  ل  أص   ةُ نَ السن ، و ةُ نَ السن  قيلَ ، و ماهُ قعَ و  ما فعَ فَ 
َشهاَدة  ا َحَّت جتوزَ    ناِ مل يُ  ،هاظِّ ا يف حَ اا َ القاضي إن   نَ مِ     ثَ لَ طَ  فإا   ةَ ثابَ لُ لِ  مُ ك  و احلُ جن وَ تعَ 
مُثن َيكوُا َ ا  دودِ حلُ ها على اعَ مَ  يٍّ لِ عَ  وِ وافُ تَ يف َذلَك بِ  ئُ ا تَ ال جي  ، و  دوا فيوهِ ألبيها ما شَ  كِ ل  املِ 

 ن  َعلى مَ  وِ لي  إِ  بُ هَ ذ  فيما يَ  رُ ظَ ن  ويعُ  : قاَل أي ضاً و . وِّ احلَ  بُ واجِ  كِ ل  املِ  رِ يف سااِ  ةِ عَ ف  يف الشُّ 
 يٌّ لِ عَ   َ ثَ أثع   فإا  ، َذلَك  عِ ف  دَ ت ِبِو ِهَي لِ رَ هَ ظ  تَ وفيما اس   ،ِ ال َمذ كور اضو يف املثيعِ اِ ها اع  كَ َر تعَ 
 عِ ي  ثعَ بِ  مَ لِ عَ  ن  لى مَ ها عَ مبرورِ  2[يَعث ُطلُ ]اليت  ةَ َك املدن َذلِ  دَ ع  ا َعنُو بعَ كوُتَ وسُ  ،ِمن وُ  عِ ي  ها بالثعَ مَ ل  عِ 
ها َعلى وُ وحن   ةُ نَ والسن  ،ُفاَلاٍ  لِ و  َعلى قعَ  رااِ ه  ِهَي الشن ، و يامواض فيِو وقِ اِ ك االع  ر  و َعلي ِو وتعَ مالِ 

َذ ُكوِر بِالِثَناِء َوالَغر ِس َواالع ِتَماِر عن  ِعل ٍم ِمن ها ُدوَا  كِ ل  و يف املِ فَ رُّ صَ تَ   َ ثَ أثع  ، و ُفالٍا 
امل
ٍء ِمن  َذِلَك مُ   عُ ف  ه ِبَذِلَك دَ هودِ َ ا يف شُ  ن  كُ يَ  ومل   ،ةِ لومَ املع   ةِ يازَ احلِ  ةَ دن ِاع ِااٍض تَعع َاُِضُو يف شي 

تَعَرى َذلَك  ذُ ن  أو مُ  ،ِمن وُ  عِ ي  الثعَ بِ     مَ لِ عَ  ذُ ن  ها مُ أ    تَ ثَ أثع   فإا  ، ِهَي بِوِ  ت  رَ هَ ظ  تَ فيما اس   رٍ ظَ نَ  اش 
َك َذلِ  رن مَ تَ اس  ، و مِ احلاكِ  دَ ن  و عِ ت  مَ وخاصَ  وُ ت  ثَ طالَ  سِ ر  والغَ  ناءِ الثِ َك بِ يف َذلِ  فُ رن صَ تَ يعَ  وُ أت  رَ  ذُ ن  أو مُ 
ها شهودِ  َشهاَدةَ  ان ّكَ ؛   ع  ف  ها دَ هودِ ه يف شُ دَ ن  عِ  ن  كُ مل يَ ، و ها َلوُ تِ ثَ طالَ اه ومُ ها إيّ صامِ خِ  ن  مِ 

                                                                                                                      
 . «م»سقط  من  1
 .«م»والتكملة من . «ز»سقط  من  2
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 ،نمن بِِو املضَ  ت  رَ هَ ظ  تَ الذك اس   دِ ق  العَ َك بِ َذلِ  ثاتِ يف إث   ئُ اِ ال جُت  ، و ههودِ شُ  َشهاَدةِ  ن  مِ  لُ مَ أع  
 تاريخِ لِ  قاً وافِ مُ  كواُ ويَ  ،وُ ن  دُ لَ  ن  َك مِ و يف َذلِ ثُ طالِ فوها تُ رِ ع  الذك يعَ  اريخِ هوده َعلى التّ يقطع شُ 

ا عَ  وَ هُ   َ ثَ أثع   لذكا اريخِ لتّ لِ  أو   ،ِ وياعِ تِ اب   ، ال َمذ كورِ  كِ ل  و يف املِ فِ رُّ صَ تَ  و فيِو أو  ياعِ تِ اب  بِ     مَ لِ أهن
 . نار  كَ ما ذَ  ثاتِ يف إث   يٍّ لِ عَ لِ  ةَ فعَ ن  ال مَ وَكذِلَك 

ب  الِحدو  مسألةث بي[ ] 281]   [ أّن اإلقرراِر بالِقتر   يوج 
 قيوَ اهلل الفَ  دَ أين : و صُّ مبا هذا نَ  احلااِّ  اهلل ب نُ  َعث دِ  فيها القاضي أبو أجابَ  مٍ ة يف دَ ّلَ س  مَ 
َ   ُ ل  ّمن تَ . وِ فيقِ و  تعَ و بِ مَ صَ و وعَ تِ طاعَ بِ  ةِ ماعَ اجلَ  يَ قاضِ  لقاِضيَ ا

  ةَ قالَ امل
ُ
َعلى  كَ رِ ظَ نَ  سِ لِ يف ة   ةَ دَ ين قَ امل

 يٍّ َعلِ  ةِ نَ ابع   أَساءَ  لِ ت  قَ ها بِ سِ ف  ها َعلى نعَ رارَ إق  و  - هانِ ي  لى عَ وعَ  هارِ ضَ ح  مبَ  فٍ لَ خَ  ةِ نَ ابع   ةَ مَ َن  
/ ] الذك   دِ ق  ها َمَع العَ رِ ي ها إىل آخِ َعلَ   ُ ف  قعَ ووَ  ،نا هذاعامِ  ن  ها مِ تارُيِ بِ  ةَ رخَ املؤَ  - كِّ صارِ األن  
وفِّوُ  -يل  ثااَ فَ  ،هرِ إىل آخِ  أَساءَ  تَ و  مَ  نَ من ضَ تَ   [ ز  91

ُ
 ةَ مَ ن   رارَ إق   أان  - لِلصنَوابِ  واهلل امل

 أت  رَ تعَ ها بِِو مبا اج  ن  مِ  صاصِ والقِ  فِ ي  السن بِ  فٍ لَ خَ  ةِ نَ ابع   ةَ مَ ن   لِ ت  قَ لِ  ب  موجِ  أَساءَ  لِ ت  قَ بِ  ال َمذ كورَةِ 
 ألَساءَ  يلن أننُو ال وَ  كَ دَ ن  عِ   َ ثَ يما وَقد  ثعَ السِ  ،اهاها إيّ مِ ل  واُ  ،أَساءَ  لِ ت  قعَ  ن  مِ  وُ ت  دَ من عَ وتعَ  ،َعلي وِ 
 ناحٍ  ةُ نَ ابع    ةُ مَ ها فاطِ أمُّ ، و وٍ ف  عَ  أو   صاصٍ قِ  ن  ه مِ دَ ن  رى ما عِ تَ  إىل أا      بن رَ تعَ فعَ ، ها مِ دَ بِ  قومُ يَ 
 ،مَ هذا الدن  تطلن  أا   ياءِ لِ األو   مِ دَ َمَع عَ  كَ لَ  لُّ َفال َيِ  ،وِ ف  العَ  نَ مِ  ة  ين آبِ  صاصِ القِ  بِ لَ يف طَ  1ة  دن ةُِ 
« مِ لِ املس   مُ دَ  لُّ طَ ال يُ  »:  اهلل سولُ قاَل رَ ،  صاصِ القِ فيِو بِ  رَ تّمُ  إاّل أا   كَ لَ  سوغُ وال يَ 

2 .
 ةَ مَ ن   لِ ت  قعَ  فاذِ اهلل َتعاىل َعلى إن   رِ خِ تَ فاس   ،كَ ذلِ  لِ ت  ها يف مِ عِ ضِ و  يف مَ  وايةُ ت الرِّ ءَ جا كَ ذلِ بِ و 

وا  ُكِتَب َعَلي ُكُم أَيعَُّها النِذيَن آَمنُ  يَا :اهلل تَعَعاىل  لِ و  قَ لِ ، الجّ عَ ر ِبذِلَك مُ واألم   ،ةِ ال َمذ كورَ 
رِّ َوال َعث ُد بِال َعث ِد َواألُنَتى بِاألُنَتى ُرُّ بِاحلُ  َلى احل  ال ِقَصاُص يف ال َقتع 

3  ... قاَل تَعَعاىلو . آليةا : 

                                                                                                                      
 . «م»تصويب من ةدت، وال: « ز»يف  1
راجعععع )قعععد طُعععّل دُمعععو ، وقعععد طلّعععو احلعععاكم ، وهعععو دم مطلعععول أك مهعععدور : يقعععال (. 8/524: سعععنن الثيهقعععي الكعععربى) 2

 (. 517ص2غريب ابن سالم، ا
 .578: الثقرة   3
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   ولكم  يف الِقصاِص حياة.1  يبِّ النن  نِ عَ  س  وى أنَ رَ ، و   ّصاصُ اهلل القِ  تابُ كِ   »: ُو قَالَ أن 
عُ مَ س  تَ َفال  وٍّ حَ  ري ِ غَ ها بِ تِ لوا يف إراقَ ساهَ وتَ  ماءِ الدِّ  رُ أم   اسِ النّ  نَ مِ  تريٍ َعلى كَ وَقد   هاا . 2«

3 
 ةِ وإقامَ  وِّ احلَ  ةِ قَ وافعَ َمَع مُ  هاءِ فَ للسُّ  ع  م  وقَ  غاءِ و  غَ ل  لِ  ع  د  رَ  صاصِ في القِ فَ ، بِوِ  توالً ق  مَ  أو   تيالً إاّل قَ 
بِِو  ت  رن أقعَ  ِذكالن  4(هان  مِ ) رارِ اإلق   نِ عَ  فٍ لَ خَ  ةِ نَ ابع   ةَ مَ َن   جوعِ إىل رُ   ُ فَ تعَ ل  ال يعُ ، و اهلل َتعاىل  رِ أم  

 ،ديدٍ ُت   أو   بٍ ر  ضَ   َ ها ُت  ن  مِ  رارُ َهذا إذا كاَا اإلق  ، و  وٍ ج  وَ إلي ِو بِ  رُ ظَ ن  وال يعُ  ،كارِ إىل اإلن  
 ذٍ ئِ رى حينَ  أَ أينّ  رَ يع  غَ ، هاسِ ف  نعَ  ن  عَ  لَ ت  القَ  عُ فَ د  ويَ  ،هان  و عَ طُ قِ س  ه يُ كارِ ها َعنُو إىل إن  جوعُ رُ فعَ 
ها تِ حن صِ  ن  مِ  5الدِ يف الثِ  عَ ذا تَ وَقد اس   وما َقد  شاعَ  ةِ أَ ر  ه اجلُ هذِ  ظيمِ وعَ  ةِ دوثَ ه األح  هذِ  ةِ هولَ سُ لِ 
ُ  بَ ر  الضن  طِ و  السن بِ  ةُ مَ َن   بَ رَ ض  تُ  أا  

اليت  - طٍ و  سَ  ةِ ااَ الَثِ ثَ  ن  ها مِ صُ قُ نع  وال يعَ  ،ديدَ الشن  حَ رِّ ثعَ امل
قيها ِمن ُو إاّل ما يَ  بِ ر  الضن  دَ ن  ها عِ رِ ه  َعلى اَ  كُ رَ تع  وال يعُ ،  د  واحِ  - طاً و  سَ  سواَ وََخ   ة  ها مااَ فُ ص  نِ 
ء ، و شَ  ، ا ال يَعن َثغي أا  َيكوَا د  جِ  ليل  يف هذا قَ  نةُ والسّ ،  ويلَ الطن  رَ ه  دن ال ن  جِ يف السِّ  نُ جَ س  تُ ي 
يف  7الً جُ رَ  - ضاةِ القُ  6يصاحلِ  ن  كاَا مِ و  - ةِ اضي املدينَ اهلل ق َعث دِ  ب نُ  شامُ هِ  بَ رَ َقد  ضَ و 
 كاً مالِ  غَ لَ وبعَ  .وماتَ  خَ فَ تعَ فانع   ،نِ ج  و يف السِّ حَ رَ وطَ  ،طٍ و  سَ  ةَ ااَ مِ عَ بعَ ها أر  ن  مِ  مُ ظَ ه أع  هذِ  ةٍ نايَ جِ 

 ك  مالِ  رَ تعَ ك  تَ اس  ما ه فَ رِ َرمِحَُو اهلُل يف أم   اً كي مالِ القاضِ  شارَ تَ وكاَا َقد اس   ،كَ َرمِحَُو اهلُل َذلِ 
 ،ةمَ ه  قع  التعُّ ووَ  ،مِ الدن بِ  خَ لطّ  ن  َرمِحَُو اهلُل فيمَ  ك  قاَل مالِ ، و و لِ ع  فِ  ن  مِ  ًّ طَ آه خَ وال رَ  بَ ر  الضن 
َعلي ِو  لُ يُعَعجن وال  ،اد  حَ  ويلَ الطن  سَ َعلي ِو احلث   ة أان فيِو القسامَ  َك ما جيبُ َذلِ  ن  مِ  و  قن حَ ومل يتَ 
َ ثعَ تَ تعَ  و َحَتراجِ إخ  بِ   سُ ثَ َي   لُ جُ وَقد  كاَا الرن  :قاَل مالك  ، ةُ تريَ الكَ  نواَ السِّ  َعلي وِ  يتَ ّ  وتَ  ،وتُ راءَ بَ  نين

                                                                                                                      
 . 579: الثقرة   1
 ، كتاب الصُّل ِ  يف الّديَِة  2/915: صحيُ  الُثخارّك  2
 . «م»من يسمع، والتصويب : « ز»يف  3
 . «م»سقط  من  4
 .الثلدة: « م»يف  5
 . «م»صاحل، والتصويب من : « ز»يف  6
 .رجل: « ز»يف  7
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ين رَ ضَ هذا ما حَ ، و وسِ ث  حَ  طولِ  ن  مِ  تَ َلُو املو   اَ و  نعن مَ تَ يَ و لَ لَ أه   ان إَحَّت  ةِ هَ ثع  والشُّ  ّلطخِ بال مِ يف الدن 
 ،جاةِ النن  ثيلِ و َعلى سَ لِ ض  فَ نا بِ لُ مِ اهلل َي  ، و  صارِ تِ واالخ   لى اإلجيازِ عَ  ةِ لَ ازِ ه النّ يف هذِ  الَقو لِ  نَ مِ 
ال إلو  ،ديدِ س  والتن  فيوِ و  والتعن  اِ و  العَ  يلُّ وَ  وَ هُ فعَ  ،لِ مَ والعَ  ّ يف الَقو لِ طَ اعَ  نَ و مِ لِ و  طَ نا بِ مُ صِ ع  ويعَ 
اهلل  ةُ محَ ورَ  ةِ ماعَ قيو قاضي اجلَ َعلى الفَ  ةُ كَ َر املثا ةُ ين حِ والتن  فيلُ احلَ  المُ والسن  ،واهسِ  بن وال رَ  ،هريُ غَ 

َر أةِ يف هذِ  ةِ رَ شاوَ للمُ  ماعُ تِ كاَا االج  : اهلل َل أبو َعث دِ اق. وكاتُ َر تَعاىل وبعَ 
 رارَ ق  اإل بّان   ُ ي  تعَ ّفع  فَ  ه امل

ا أقعَ  رَ كَ ذَ  يَ قاضِ ال أان  أجلِ  ن  مِ  دن بُ  و والمالِ ع  إب يت ِ بالفَ  قف ُ وَ وتعَ  حي   صَ  ِبا رَ ضَ  أا   دَ ع  بعَ  ت  رن أهن
واطٍ أ ةَ رَ ش  عَ   ،بٍ ر  ضَ  ن  أننُو كاَا عَ  لِ أج   ن  رار مِ اإلق   لَ مَ اّل يع  أ دٍ ش  رُ  اب نُ  كَ ذلِ أف َت كَ ، و  رن قِ تُ لِ  س 
يف  ةِ العامن  نِ ج  يف سِ  نُ جَ س  وتُ  طٍ و  سَ  ةِ ااَ الَثَِ ثَ  بُ رَ ض  تُ فعَ  فاذٍ اتِّ  نِ عَ  لُ ت  القَ  نِ كُ يَ  إذا مل   : ُ ل  قُ فعَ 
سَ ث  احلَ  ساءِ النِّ   ِ ي  بعَ 

يف  كااَ فَ  ،ةُ وايَ ت ِبِو الرِّ ءَ سي إىل ما جاف  يف نعَ  2[َأَشر تُ وَ ] ويلَ الطن  1
ال  فَ ي  كَ فَ  ،رارهإق   لَ مَ ويع   ،قوذِ يف احلُ  رن قِ يُ لِ  بَ رَ ض  يُ  3(أا  ) املطلوبَ  ان إ :قالَ  ن  مَ  سِ لِ ا   
[  ] ر  كِ ن  ومل يعُ  رن قِ يُ  إذا مل   َعلي وِ  دُ دن شَ يُ  اَلُو إَّنن  قيلَ فَ ؟ يف َهذا  لُ مَ يع  

 ل  قُ ا َلُو مل ير  قِ فَإذا كاَا مُ  4
 رارِ َعلى اإلق   كرِ جي    َقد  ، و ذلكَ لَي َس َهَذا كَ ، و  أقرّ لُو  يقل   مل   راً كِ ن  وإذا َكاَا مُ  ،كرأن   ل  قُ ي

ٍ وال بعَ  حي ٍ صَ  ريُ غَ  اضُ اِ االع  فَ ، ىنَهذا املع   ن  مِ  ي سَ ل ن  كِ ولَ ، ياءَ أي ضًا يف أش   كاَا هذا ، و نيِّ
 . ةٍ ااَ مِ سَ وَخ   ةَ رَ ش  عَ   ن سِ  ةِ نَ يف سَ  ةِ رَ مجادى اآلخِ  ن  ع مِ ابِ الرّ  ميسِ اعَ  مَ و  يعَ  سُ لِ ا   

  
 5[ ق يام  الم ِتقّب   ِعلى الروحى وما يـِلرِام  م نر  ل كِ  سألةث بيمِ [ ] 287]

                                                                                                                      
 .السجن: « م»يف  1
 .«م»بياض يف األصل، والتكملة من  2
 . «م»سقط  من  3
 .الكلمة غري واضحة الرسم« ز»فراغ بقدر كلمة، ويف  4
 .غري واردة يف باقي النسخ  5
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ى لّ صَ ،  حيمِ الرن  محنِ  الرن اهلل مِ س  بِ :  باً اوِ اهلل ةُ  القاضي أبو َعث دِ  بَ تَ وكَ  [ز  97/ ] 
ه ثارَ آو  ،او  لُ عُ  ريِ ه يف اعَ دارَ ق  اهلل مِ  زادَ  ن  ومَ  مَ ظن املعَ  دكيِّ سَ . ليماً س  تَ  مَ لن و وسَ وآلِ  اهلل َعلى ُُمَمندٍ 

 فيِو أدامَ و تَ ف  صَ و ِمّا وَ صولِ فُ  مَ ه  فعَ   ُ ث  عَ و  تعَ واس   ،طريُ اعَ  كَ تابُ ين كِ دَ رَ وَ ، او  وَسُُ  ضوحاً وى وُ ق  يف التعن 
 ،بِِو إيَلن   َ ل  سَ الذك أر   دَ ق  العَ   ُ أي   رَ بّينّ  كَ أتُ دَ  بَ إينّ ، و كَ ماعي بِ تِ ن اج  مِ  كَ فيقَ و  اهلل تعَ 
 لواَ ثِّ قَ املتعَ  نِ كُ يَ  حا اليت َعلى وادك شوش إذا مل  الرن بِ  كَ ي  لَ عَ  لِ ثِّ قَ تعَ للمُ  يامَ بِّننُو ال قِ   َ ل  لَ د  تَ اس  وَ 

 ن    مِ ي  وأبعَ   ُ ل  عَ فعَ  ،رِ و يف األم  مَ لِّ فيِو وأكَ  لَ سِ ر  أُ  أا    ُ ئ  شِ  إا    َ ل  وقعُ ، يءٍ ِِبا قاموا َعلى شَ 
 حاكَ رَ  ةَ ئَ ي  هَ  أان  دُ قِ تَ وأنا أع   ،كَ لَ  وُ تُ ل  قعُ  ن  مَ ال كَ  -اهلل كَ ان أعَ -  َ ل  كاَا َكما قعُ   كَ ذلِ كَ فَ  ،َذلكَ 
 نَ حَ ط  يُ  أا   نُ ميكِ  حاكَ يف رَ  الواحدَ  رَ في احلجك  يَ الذك  املاءَ  ألان  كَ ذلِ كَ   ولَي َس    ،ة  دَ واحِ  حاكَ ورَ 

 ومل   ،يل رَ كِ فيما ذُ  ةِ ئَ ا ي   هِ َعلى هذِ   2كَ حالَي َس  رَ و  ،دٍ واحِ  ريرٍ ا َعلى سَ  ُ  إذ   1[ ] ِبِو إالّ 
 ،هاتِ ئَ ي  واها لَي َس َعلى هَ بِِو يف سِ  رَ رَ ؤايل الضن سُ  دَ ن  عِ  لوبِ املط   لِ و  قعَ  ن   ذا إاّل مِ  ر  كن ذَ أتَ 
 رَ هَ اَ  كَ لَ   ُ ل   قعُ أينّ  ن  تو مِ ف  صَ وما وَ  ،اهلل شاءَ  إا   حاكَ رَ بِ  اللِ د  تِ باالس   ين لَ عَ  ةُ جن احلُ   ِ عَ طَ قَ فانع  

 ثااَ ع  شَ  لِ أون  ن  يف الوادك مِ     ق  نعَ  املاءِ  نَ فيِو مِ  رَ كِ ُهَو ما ذُ ، و الً أون ،ه ر  بعن دَ أتَ  ما مل   دِ ق  يل يف العَ 
حاءِ ر  األ حنيِ طَ  ن  َك مِ ِبَذلِ   َ قَ نعَ فعَ  ،املاءِ  اولِ إىل نُ 

ما   ن نَ  رُ كُ َفال أذ   ،ثُ لُ اليت َعلي ها التعُّ  3
  ُ ل  ون وعَ  ،ولَ أون   ُ أي  فرَ  ،دِ األحَ  مِ و  يعَ  ةَ ين شِ عَ  كَ لِ ثَ قِ  ن  مِ  إيلن  سيوَ  دَ ق  العَ  إالن أان ، اهلل مَ لِ عَ ،  َ ل  قعُ 

 ،وظَ ف  لَ  لَ مج َ وأ ،فيوِ  رَ صن ه َقد  قَ دَ عاقِ  أان  إيلن  رَ هَ اَ  وُ تُ أيع  ا رَ مّ لَ فعَ  .تاءِ ف  تِ االس   دَ ن  َك عِ َذلِ  تاءِ ف  تِ يف اس  
 نَ مِ  لن و إىل أقَ لِ أج   ن  حى مِ الرن  نُ ح  طَ  عَ جَ الذك رَ  املاءِ  صااُ ق  كاَا نعُ   يل ِمن ُو إا   نين  ثعَ تَ يعَ  م  لَ فعَ 
  ةِ املدن  يف طولِ  ،هودِ املع   ثِ لُ التعُّ 

َ
و َعلي ِو و ألنن ج  وَ بِ  يام  َلُو قِ َفال َيكوُا  ،ثااَ ع  شَ  لِ أون  ن  مِ  ةِ صوفَ و  امل

 ثِ لُ التعُّ  نَ مِ  لن و إىل أقَ لِ أج   ن  مِ  عَ جَ حى رَ الرن  نَ ح  طَ  بّان  صوفَ املو   صااَ ق  َهذا النعُّ  إان و . لَ خَ دَ 

                                                                                                                      
 .بقدر كلمة يف األصلبياض  1

 . يتثعها بياض" رحا: "يف األصل  2
3
َق    

َقلعوَب واو  ، وبعاألِلِف امل
عدوَدِة باع ِتثعاِر أّا األص عل امل َم 

تَعُب بعاألِلِف امل صعورة باع تثعاِر جُت َمعُع الرنحعا علعى أَر ٍح وأر حعاء ، وُتك 
 .  األص ِل ياء
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 لَ مَ تَ ملا اح  ، و لوت  مِ  لَ خُ د  يَ  أا   ةِ العادَ  نَ و لَي َس مِ وبّنن  ،وِ تِ رَ تع  كَ لِ  ة  جن َلُو حُ  كواُ فَعيَ ، ثااَ ع  شَ  دَ ع  بعَ 
 -و تَ ف  صَ ما وَ و . دِ ق  يف العَ  لَ مج ِ ما أُ  سريِ ف  تعَ لِ  ةِ نَ يعِّ الثعَ  ةِ بإعادَ  إىل الَقو لِ   ُ ع  ا دك فَ ن  َك عِ َذلِ  ظُ ف  اللن 
 املاءِ  صااِ ق  ناهي نعُ تَ  دَ ن  عِ  ثااَ ع  ِمن ُو يف شَ     يَ اُِ حى اك  الرن  أان  ن  مِ  - كَ فيقَ و  تعَ  ظيمُ اهلل العَ  أدامَ 
  اولُ َك نُ َذلِ  بَ قَ أع   و  لَ  حي   صَ فَ . ام  يَلُو قِ  َيكواَ  الّ لئَ 

َ
 ُيلف   ومل   ،ةِ و َعلى العادَ تِ ق  يف وَ  رِ طَ امل

 ،ر  طَ فيها مَ  ل  ناِ يَ  م  لَ فعَ  ،األهارِ  دودُ ومُ   رُ اليت َيكوُا فيها املطَ  رُ هُ ش  األ تِ رن ومَ  ،لفَ و أخ  نن لكِ 
  مُ لَ واهلل أع   يْب   م  لَ فعَ 

ُ
اهلل  أدامَ - وتَ ف  صَ وما وَ ، دٍ أحَ  مُ ل  ي ِو عِ َعلَ  عَ قَ وال وَ  ،ك َعلى هذااً ك  هذا امل

 ةُ العادَ  تِ رَ الذك َقد  جَ  صااِ ق  حى يف النعُّ الرن  بِّ ك َعلى رَ اَ ك  مُ ل  لِ  ةَ جن أننُو ال حُ  ن  مِ  -كَ فيقَ و  تعَ 
اهلل  أدامَ - ن  كِ لَ  .حي   صَ فَ ، ةِ يادَ حى َعلي ِو يف الاِّ الرن  بِّ رَ لِ  ةَ جن َكما ال حُ ،  لَ خَ و َعلي ِو دَ ألنن  ،بِوِ 
و تِ ق  يف وَ  رِ املطَ  اولِ نُ  مِ دَ وعَ  ،فوفِ واجلُ  طِ ح  القَ  ةِ رَ تع  كَ   ن  مِ  دِ لِّ وَ املتعَ  صااِ ق  هذا النعُّ  لُ ت  مِ  -كَ فيقَ و  تعَ 

 صااِ ق  َك يف النعُّ وما كاَا َذلِ  ،ك َعلي ِو اَ املك   خولِ دُ بِ  ةُ العادَ  تِ رَ الذك جَ  صااِ ق  النعُّ لَي َس بِ 
دك يف ن  عِ  وَ هُ فعَ  ،هرَ تعَ أو أك   نَ ح  الطن  عُ ا الذك مينَ د  جِ  تريُ الكَ  صااُ ق  وأّما النعُّ ، هودِ املع   فِ عارَ املتَ 
، اهلل َعلي ِهم   وااُ ض  رِ  مِ ل  العِ  لُ أه   مَ لن كَ لى هذا تَ عَ ، و هرَ تعَ أك   أو   نَ ح  الطن  عُ نَ الذك مي   لِ ي  السن  ةِ لَ قابعَ مُ 
ِ ك يف احلالَ اَ ك  مُ ل  لِ  يامَ ثوا فيِو القِ جَ وأو   َعلى  - وَ ثااِ الوَ  كَ مِ ل  عِ ى َعل - الُفَقهاءُ  لَ مِ َقد  عَ و ، ني 

 م  كُ ي  لَ عَ  المُ السن و . فيوِ  كالَ وال إش   ،بِوِ  فاءَ ال خَ  نيِّ  اهلل بعَ  شاءَ  َهذا إا  ، و راها فيوِ وَ هذا ودَ 
ا  كَ اَِ املك   أان  ن  مِ  كَ فيقَ و  اهلل تعَ  و أدامَ تَ ف  صَ ما وَ ، و وُ كاتُ َر اهلل وبعَ  ةُ مح َ ورَ  إذا  ة  جن َيكوُا َلُو حُ إَّنن
يف  فُ رِ الذك أع  فَ . وتِ رَ تع  كَ بِ  أو   املاءِ  ةِ لن قِ ها بِ تُ عَ فِ ن  مَ  بَ هَ ذ  تَ فعَ  ،فَ قِ تَ  أا      بَ قارَ  و  أ ،حىالرن   ِ فَ قعَ وَ 
حى الرن  بِّ َعلى رَ  يامَ ك القِ اَ ك  مُ ل  لِ  ان أَ  -اهلل  مُ هُ مِحَ رَ  - نامااِ لَ عُ  ن  مِ  دٍ واحِ  ري ِ غَ و لِ تُ أيع  ورَ  ،كَ َذلِ 
 طُّ حَ ن  ويعَ  ،وعضِ بَ  أو   حنيِ الطن  ةُ عَ فِ ن  ومَ  ،وتُ عَ فِ ن  و ومَ صانُ ق  ِبِو نعُ  رن إذا أضَ  نِ ح  الطن  نَ مِ  عِ املانِ  املاءِ  صااِ ق  نعُ بِ 

  اقِ والنن  حنيِ الطن  نَ ع مِ املانِ  املاءِ  ةُ يادَ زِ  كَ ذلِ وكَ  ِا،صاق  النعُّ  نَ َعلي ِو مِ  لَ خَ ما دَ  رِ د  قَ بِ  الِكراءِ  نَ َعنُو مِ 
اهلل  كَ ان أعَ - وتَ ف  صَ َرمِحَُو اهلُل وما وَ  كٍ مالِ  لِ َعلى أص   حي   صَ  -اهلل  شاءَ  إا   -فَعَهذا . نِ ح  لطن لِ 

 عَ طِ قَ نع  يعَ لِ  وابِ ري الصن فَعَقد  كاَا غَ ، تور  كَ ما ذَ  رِ إىل آخِ ،    قُ نع  يعَ  حى مل  ن الرن ح  طَ  نّيَ ثعَ يعُ  أا   -َتعاىل
 . المُ السن ، و دى أه   ةٍ صاحلَِ  إىل ُكلِّ ، و كى أز   كَ أيُ ِبَذِلَك ورَ [ ز  98/ ]  ةُ جن احلُ 
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ميِن ألةث بي سر مِ [ ]288]  [ِعِدم  ِجواز  ال  لرة  ِعلى الِغِرر  بـِيرِن الم ِتخاص 
 ةِ جل َ ثوا يف الوَ دَ َت أح  مَ  م  نعنهُ َعلى أ واص طََلُحواحى موا يف رَ صَ تَ اخ   مٍ و  يف قعَ  ة  ّلَ س  مَ 
و عيدونَ يُ  و أو  ثونَ دِ ما َي   ميعُ جَ فَ  ،هاتِ ئَ ي  ا وهَ حى إىل حا ِ الرن  كَ ل  وا تِ واها أعادُ سِ  حىً رَ  ال َمذ كوَرةِ 

َ بعَ  ك  رَ تعَ ش  َك مُ َذلِ  ن  مِ  أ   م  هِ دِّ جَ  يف مالِ  م  هِ ضِ رااِ فَ  َعلى أصولِ  م  هُ نعَ يع  بعَ  م  سِ قَ نع  مُ  م  هِ يعِ مجَ  ني 
الذك  طِ ر  َعلى الشن   ُ ل  وُز الصُّ ال جيَ : احلااِّ  اهلل ب نُ  لقاضي أبو َعث دِ ا قيوُ الفَ  فّجابَ . 1[...]
رِ رَ الغَ  عِ ي  بعَ  ن  عَ  مَ لن ى اهلل َعلي ِو وسَ لّ اهلل صَ  سولُ ى رَ َقد  هَ ، و ر  رَ و غَ و ألنن تَ ف  صَ وَ 

 ع  ي  بعَ   ُ ل  الصُّ ، و 2
َ بعَ  ا  جااِ   ُ ل  الصُّ  »:  اهلل سولِ رَ  لِ و  قَ لِ  ال ا هولُ  رُ رَ فيِو الغَ  َفال جيوزُ  يوعِ الثُ  نَ مِ   منيَ لِ املس   ني 

«الالً حَ  مَ رن حَ  ا أو  رامً حَ  لن ا أحَ حً ل  إاّل صُ 
 ن  مِ  إذ   ؛كَ يف َذلِ  ه ِمّا قيلَ دُ لن قَ و وأتعَ َهذا الذك أقولُ . 3

أه رَ قَ فعَ   ٍ ل  صُ َرِضَي اهلُل َعنُو أننُو أتى بِ  يٍّ لِ عَ  ن  عَ  كَ وِ مبا رُ  جُّ تَ وَي  ، عَ قَ ه إذا وَ جيياُ  ن  مَ  مِ ل  العِ  لِ أه  
 .احلااِّ  ب نِ  أمح َدَ  ب نُ  و ُُمَمندُ الَ ق. باهلِل التعنو فيوُ ، و و تُ خ  سَ فَ لَ     ل  ولوال أننُو صُ  رام  هذا حَ : قاَل فَ 

  
 [ الح ب س  وقـِررضز بـِيرِن الم ِحبوس  ِعِلير م والم ِحب س  ألةث بي سر مِ [ ] 289]
مبا  احلااِّ  ب نِ  أمح َدَ  ب نُ  اهللِ  لقاضي أبو َعث دِ ا قيوُ ها الفَ ن  عَ  بَ جاوَ  سٍ ثُ يف حُ  ة  لَ َّ س  مَ 
 مُ الذين كاَا  ُ  ناً ي  دَ  سَ ثِّ احملَ  أوالً  ضَ رَ قعَ  ا  أَ  4]...[، َعلي وِ   ُ ف  قعَ ووَ  ؤالَ السُّ   ُ ل  ّمن تَ  :وصُّ هذا نَ 
َ وبعَ  م  هُ نعَ يع  بعَ  تيبِ ر  التعن  نَ مِ  "مُثن " ظُ ف  و لَ ثُ ما يوجِ  مِ ك  حبُ  م  هِ نااِ أب   قثلَ  سِ ثُ يف احلُ  خولُ الدُّ   م  هِ نااِ أب   ني 
 ناءُ األب   لُ خُ د  ََ يفََ  سِ ثُ يف احلُ  م  هِ الفِ خبِ  م  هِ ثِ قِ ب عَ قِ وعَ  م   ُ  بِ قِ العَ  نَ مِ  م  هُ دَ ع  ّيت بعَ يَ  ن  مَ  ميعِ ِبَ 

ُ  لُ و  قعَ ، و عَ م  واجلَ  ريكَ ش  التن  بُ وجِ يالذك  الواوِ  ظِ ف  لَ  مِ ك  حبُ  باءِ فيِو َمَع اآل
 ماتَ  ن  ومَ  سِ ثِّ حَ امل

                                                                                                                      
 .«م»، والكلمة غري واضحة الرسم يف «ز»بياض يف  1
عععِلم صععحي  2 َرواه أبععو الاِّنعععاِد عععِن األع عععرَِا ععععن أ  . ، بععاب بُط عععالِا بَعي ععع احَلصعععاة والثيععع العععذك فيععِو َغعععَرر  ( 3/5513:) ُمس 

 .  ُهَريع َرةَ 
 . ، واحلديُث َرواه أبو ُهَريع َرةَ ( 488ص 55ا: ) َصحي  اب ِن ِحّثااَ  3
 .واّتفو"كلمة غري واضحة الرسم يف النسخ، والراج  أها  4
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 سِ ثن احملَ  َعلى مجيعِ  عَ جِ ر  يعَ  ه أا  سريُ ف  تعَ  يَ قِ بَ  ن  َعلى مَ  ع  و راجِ صيثُ نَ فعَ  بٍ قِ ن  َغري ِ عَ مِ  م  هُ نع  مِ 
 . ب ُن احلااِّ اقاَلُو ُُممنُد  .باهلِل التعنو فيوُ ، و َعلي ِهم

 

 ق مو قامِ  نيأ  بِ  نِ ير أ وبِـ نِ يـر بِـ  مز رِ تِـ شر م   كز لر م   نر أ م  تِ  و باِع ح   نر سألةث بيمِ مِ [ ] 292]
 [نيأ بِ ل   ة  عِ فر الش  أ ب  ى نـِفرس  ِعلِ  عِ ما با  شِ أخ  يِ ل  

َ و وبعَ نَ يع  بعَ  كٍ رَ تعَ ش  مُ  كٍ ل  مِ  ن  و مِ تَ صن باَع حِ  ن  مَ  و ما باَع َعَلى نَعف سِ  ذَ ّخُ يَ لِ  مُثن قامَ  نيوِ بَ  ني 
 عِ ثااِ ل  لِ ، و و قَ و  فعَ  خَ سَ تَ املن   ياعِ تِ ب  اال دَ ق  وعَ  ؤالَ السُّ   ُ ل  تّمن : َرِضَي اهللُ َعنُو  ّجابَ نيو فَ ثَ لِ  ةِ عَ ف  الشُّ بِ 

فيها  عُ طِ قَ نع  اليت تعَ  ةِ املدن  رامِ صِ ان   لَ ث  قعَ  قَامَ إذا  نيوِ ثَ لِ  ةِ عَ ف  الشُّ ما باَع بِ  ذَ يّخُ  ا  أو َعلى نَعف سِ 
َمَعُو  ةِ كَ ِر الشن بِ  تاعِ املث   افِ اِ ع  اِِبا بِ  م   ُ  م  هِ دِ والِ  ذُ خ  وأَ  ننيَ ثَ ل  لِ  ةِ عَ ف  الشُّ  جوبُ وُ  وُ جن وَ تعَ ويعَ  ،ةُ عَ ف  الشُّ 
َمَع َذلَك  ئُ اِ تَ وال جي   ،وتَ ثِ ت  يعُ  أا   مِ لى القااِ عَ َك فعَ َذلِ  رَ كَ أن   فإا  ، ه بِوِ رارِ و وإق  ياعِ تِ اب   دِ ق  عَ  ثوتِ ثُ  َمعَ 
 .احلااِّ  منُد ب ُن أمَحَد ب نِ قاَلُو ُمَُ . باهلِل التعنو فيوُ ، و باَع ِمن ُو  ن  مَ  كِ ل  مِ  ثاتِ إالّ بإث  

 

ِر ِوِلد ها  لى القاضي ب ِعِدم  الِمرأا  تـِرر ألةث بي سر مِ [ ] 295] ِبن  أمرِرها وأمر
 [ اإلنرفاق  

َر أةُ  كاَن ِ   إا  : وصُّ َرِضَي اهلُل َعنُو مبا هذا نَ  أجابَ 
ها إىل دِ لَ وَ  رَ ها وأم  رَ أم      عَ فعَ رَ  امل

 رَ كَ وذَ  املالِ  بُّ رَ  مَ دِ قَ  إا  ، و َذلَك  دَ ع  بعَ  فاذِ باإلن   املودعُ  رَ مِ أُ ، و  م   َُ  رَ ظِ نُ فعَ  ةِ قَ فَ النعن  مِ دَ عَ القاضي بِ 
لِ  ر  ظَ ن  يعُ  ملَ  ، ةِ قَ فَ النعن بِ  ثُ عَ ثع  أننُو كاَا يعَ  ا يعُ ، و القاضي نَ مِ  م  ك  َك حُ َذلِ  و ألان يف قَعو  : ولِ و  قَ بِ  فعُ تَ ن  إَّنن

ُو  أنن  املالِ  صاِحبُ  عِ دن يَ  إذا ملَ  و . فاذِ باإلن   القاضي املودعَ  رِ ّمُ يَ  إذا ملَ   ةِ قَ فَ النعن بِ  ثُ عَ أبع    ُ ن  كُ 
 نَ مِ  ةِ قَ فَ النعن بِ  مَ كَ القاضي حَ  أان  و  لَ و  ،َكما قالَ   ةِ نَ يعِّ بالثعَ  إالّ  أ املودعُ رن ثعَ يعُ  مل   ةَ قَ فَ النعن  لُ سِ ر  كاَا يعُ 
 مبا دفعَ  َعلى املودعِ  جعُ أننُو ير  ، ةَ قَ فَ النعن  لُ سِ ر  أننُو كاَا يعُ  ةً نَ يعِّ بعَ  ّقامَ فَ  املالِ  بُّ رَ  مَ دِ مُثن قَ  ةِ ديعَ الوَ 

 . َعلي وِ  جوعُ الرُّ  بُ جي ن  َعلى الانو َجة ومَ  املودعُ  ويرجعُ 
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ِتطين  ي ريد  الِحجو بقيِ  ِلأ الِغارو  آِكد  ل ِدبرن  الِعد و  ألةث بي سر مِ [ ] 292]  [الروج    الم سر
 لٍ جُ يف رَ  م  كُ ن  اهلل عَ  يَ ضِ رَ  وابُ اجلَ  :1[ُسئَل الَقاِضي أبُو َعث ِد اهلِل بُن مَح دينَ ] 

، َكدُ آهذا  كَ تِ ق  يف وَ  كَ ي  لَ عَ  وُ ا  الغَ  :َلوُ  قيلَ فَ  احلجن  رادَ أو و ومالِ مِ س  ِبِ  َعلى احلجِّ  عٍ يطتَ س  مُ 
. وكاتُ َر اهلل وبعَ  ةُ مح َ ورَ  م  كُ ي  لَ عَ  المُ والسن ؟ اكورً ش  ا مَ ّجورً مَ  دُ كَ م أو  هُ نا أيعن لَ  نيِّ  ثعَ فعَ ، 2[فَتَوقنَف ِلذِلكَ ]

 ن  مِ  االُ كاَا َهذا السّ   إا  : مَح ِديَن  ب نِ  يِّ لِ عَ  اهلِل ُُممنُد ب نُ  ي أبو عث دِ لقاضِ ا قيوُ الفَ  فّجابَ 
ها ن  ها عَ وِّ دُ عَ  هادِ َعلى جِ  رُ دِ ق  يعَ  ثُ َ ا حبي   ةِ رَ ا اوِ  طارِ األق   نَ مِ  رٍ ط  يف قُ  أو   األَن َدُلسِ  لِ أه  
(بُ جَ وأو  » جِّ احلَ  نَ مِ  دُ كَ آ َعلي وِ  هادُ اجلِ فَ 

قاَلُو ُُممنُد ب ُن  اهلل تعاىل شاءَ  إا   لُ ضَ فيِو أف   ةُ قَ فَ والنعن  3
 .دينَ مَح  

  

َ  ما يـِنرِسخ أألةث بي سر مِ [ ] 293] دز، ولِيرِس بي ِعقرد  الش را دز بال ـ ل ث  ل ِمسرج   [ ِع ر
احلَااِّ مبا َهَذا  لقاضي أبو عث ِد اهلِل ُُممنُد ب ُن أمحَد ب نِ ا قيوُ ها الفَ ن  عَ  أجابَ  ّلة  س  مَ 

 ياعِ تِ االب   دِ ق  ولَي َس يف عَ  قاضِ ها لألن  تِ ثَ َمَع هِ  راهيمَ إب    ِ ن  ثِ ها لِ تِ لُ تعُ بِ  دِ جِ س  مَ ل  ا لِ دً ه  عَ   ُ أي  رَ  :وصُّ نَ 
 واَ تّ وسِ  ة  تن و سِ غُ لَ ثع  الذك مَ  ثِ لُ يف التعُّ  يَعَتحاصنا أا   بَ جَ وَ فعَ ، راهيمَ إب    ِ ن  ثِ لِ  دَ ه  العَ  خُ سَ ن  ما يعَ 
 كواُ يَ َحثنًة ، و  قاالً ت  مِ  بعواَ وأر   ة  عَ س  ِمن ُو تِ  ثِ لُ التعُّ ى َ ا بِ وصَ كوا للمُ يَ فعَ ،  قالٍ ت  مِ  ثُ لُ وثعُ  قاالً ت  مِ 
َلُو ِِبا  ربُ يض   ةٍ ثن حَ [ ز  99/ ] تا  لُ وثعُ  ةً ثن حَ  قاالً ت  مِ  ااٍ أَث   ةُ سَ وَخ   قاالً ت  مِ  رَ شَ عَ  ةَ عَ س  تِ  دِ جِ س  مَ ل  لِ 

َِ س  مَ ل  لِ  فَيكواُ  ،قاالً ت  مِ  اَ و ر ش  وعِ  ة  عَ بعَ أر   هانِ َثََ  غُ لَ ثع  الذك مَ  قاضِ ن  يف األ  ةُ سَ ََخ   قاضِ األن   نَ مِ  دِ ِج

                                                                                                                      
 . «ت»افة من إض 1
 .كَ يف َذلِ   ُ ف  قعَ وَ فعَ : « ز»، ويف «ت»إضافة من  2
 . «ت»سقط  من  3
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 نِ عَ  مرياثاً  نٍ َثُُ  نُ وَثُُ  َثاا   كَ لِ وذَ  يَ قِ ما بَ  كواُ ويَ  ،اد  جِ  سريٍ يَ  ريبٍ ق  تعَ ها بِ نِ َثُُ  أَثااِ  ةُ عَ ثع  ا وسَ أَثاهِ 
 
َ
 .هِ رِ بُّ دَ تَ َلُو بِ  بُ ما جيِ  ثِ لُ التعُّ   ِمن ُو َصاِحبُ  ذَ ّخُ يَ  أا   دَ ع  بعَ  ةِ تَ يِّ امل

  

راح  مسألةث بي [ ] 294] ِ ة  : الج  ِبس  بي الدوم  ِطوي ، ل و جود  الش بـر  [ بي الروج    ي حر
 بَ جاوَ ، و احلَااِّ  لقاضي أبو عث ِد اهلِل ُُممنُد ب ُن أمحَد ب نِ ا قيوُ ها الفَ ن  ُسِئَل عَ  ةٍ يَ مِ د  يف تَ 
دك يف ن  عِ  مُ ك  تضيو احلُ ق  الذك يعَ ، و ةِ قَ رَ ه الوَ هذِ  نِ ط  يف بَ  عَ الواقِ  كَ ؤالَ سُ   ُ ل  ّمن تَ : وصُّ مبا َهَذا نَ 

 كٍ مالِ  ن  عَ  كَ وِ فَعَقد  رُ ؛ ديدِ ها يف احلَ نِ ج  سَ بِ  ة  إطالَ ، تَ ر  كَ يت ذَ لا هاتِ ثُ الشُّ بِ  مِ الدن بِ  نيَ مّ تَ امله   رِ أم  
 ةُ بِِو القسامَ  َك ما جيبُ َذلِ  ن  لي ِو مِ عَ  و  قن حَ تَ يعَ  ومل   ةُ مَ ه  َعلي ِو التعُّ      عَ قعَ ووَ  مِ الدن بِ  طخَ أل   ن  أننُو مَ 
َحَّت  وُ راجُ خ  إ لُ جن عَ ا وال يعُ د  جِ  ويلُ الطن  سُ َعلي ِو احلث   ولِكن  ، ةٍ نَ سَ  نُ ج  وسَ  ب  ر  َعلي ِو ضَ  سَ ي  لَ فعَ 
َ ثعَ تتَ   ةِ هَ ثع  والشُّ  خِ ط  اللن بِ  مِ بالدن  سُ ثَ َُي  َُ  جلُ وَقد  كاَا الرن  ،ةُ تريَ الكَ  نواَ َعلي ِو السِّ  ّيتَ و وتَ تُ ءَ رابَ  نين
ها نِ سج   اللِ يف خِ  لن عَ لَ ، و ونِ ج  سَ  طولِ  ن  مِ  تَ َلُو املو   اَ و  نعن مَ تَ و يعَ لَ أه   ان إو َحَّت نُ ج  سِ  طالُ ويُ 
لَِياءِ   ُ ثُ ت  يعَ  أِلو 

َعلي ِو ِمنُهما  ةُ مَ ه  التعُّ   ِ يَ وِ قَ  ن  مَ  نَ سج   إاّل أان  ،ة م القسامَ  بُ م ملا يوجِ الدن  1
 .رِ اآلخَ  نِ ج  سِ  ن  مِ  لَ وَ و َيكوُا أط  ثِ يف جانِ  ت  رَ هَ واَ 

 ن  عَ  وَ فُ ع  يعَ لِ  لن وجَ  ان ما كاَا اهلل عَ : "َرِضَي اهلُل َعنُو أننُو قالَ  اسٍ ثّ عَ  اب نِ  نِ عَ  كَ وِ رُ  َقد  و 
 ةٍ مَ لِ كَ   رِ ط  شَ بِ  مٍ لِ س  مُ  تلِ َعلى قَ  أعااَ  ن  مَ » :أننُو قاَل   اهلل سولِ رَ  وُرِوَك َعن  . 2"ؤِمنِ امل لِ قاتِ 

                                                                                                                      
 .لألولياء: « ز»يف  1
لعو  أرأيع َ : لعو قيعلَ . اآليعة... يعو لَ اهلل عَ  بَ ِضعوغَ  داً خالِع مُ نن َهعااقه جَ َجعفَ  قعالَ  داً مِّ عَ تعَ مُ  نٍ ؤمِ مُ  لِ عن قاتِ  ثاسٍ عَ  نُ اب   لَ ئِ سُ  2
 و قاتعععلُ و أمُّععت ععلَ كِ ثَ  : (ص)سععول اهلل رَ  قععالَ . دىو ا ُععع لَععأَّنّ  :ثععاسٍ عَ  بععنُ ا قععالَ  ؟دىتَعععمث اه   صععاحلاً  لَ ِمععوعَ  نَ وآَمعع تععابَ  إا  
 و يف قثعل ععرشِ داُجعأو   األخعرى تشعخبُ  و باليعدِ ثَ صعاحِ  مُ لعاَ و يَ دي عو بإحعدى يَ رأَسع حعامالً  ةِ القياَمع يعومَ  ا جيعىءُ دً م  عَ  نٍ ؤمِ مُ 

ََ و . ِّنلَ تعَ قعَ  فيمَ  هذا َسل  : قولُ يَ  ان وعَ  لن جَ  الرمحنِ   مِ كُ ثعيُّ نَ  ضَ ثِ  قُعَّت َحع ن آيعةٍ ها ِمعخَ َسع  ومعا نَ لَ اَ نعَ  د  قَ ه لَ دِ يَ سي بِ ف  الذك َا
، أبعو ُمّمعد عثعد بعن محيعد ( 227ص/5ا: بن محيعدامسند عثد . )لى اهلل عليو وسلم وما أنال بعدها من برهااصَ 

ُممععد خليععل الصعععيدك، مكتثععة السععّنة،  ، ُتقيععو صععثحي الثععدرك السععامرّااي وُممععود( 249.ت)بععن نصععر الكّسععي 
 . 5988-5428،  5.القاهرة، ط
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«اهلل  ةِ محَ رَ  ن  مِ  آِيس  :  توب  ك  و مَ تِ هَ ثع  َعلى جَ  ةِ يامَ القِ  مَ و  يعَ  جاءَ 
ُكلُّ »:  أننُو قالَ   نوعَ ، و 1

«داً مِّ عَ تعَ مُ  ناً مِ ؤ  مُ  لَ تَ قعَ  أو   كاً ِر ش  مُ َذن ٍب َعسى اهلُل أا  يَعغ ِفرَُه إاّل َمن  ماَت 
 نُ سج   طالَ  فإا   2

ِ مَ هَ املتعن  نِ ي  هذَ  اليت  هاتِ ثُ الشُّ  نَ مِ  ا أكترُ ِ  رِ يف أم   ناه ومل يظهر  ف  صَ ناه ووَ ع  ون الذك نعَ  ولَ الطُّ  ني 
القاضي يف  هادِ تِ اج   مِ ك  و حبُ نِ سج   قضاءِ ان   ِمنُهما عندَ  واحدٍ  ُكلُّ   فَ لِ َي   أا   بَ جَ وَ  ،تَ ر  كَ ذَ 
يف  كَ شارَ  الَ وَ  ،ولَ تع  قعَ  دَ شاهَ  الَ وَ  ،ولِ ت  بقَ  رَ أمَ  الَ وَ  ،ولَ تعَ أننُو ما قعَ  مييناً  سنيَ ََخ   ،وِّ احلَ  عِ طَ ق  ه يف مَ رِ أم  
بَ سِ ِمّا نُ  كء  ربَ و لَ نّ إو  ،ولِ ت  َعلى قعَ  عااَ أ الَ وَ  ،ولِ ت  قعَ 

 أميااِ  ن  و مِ ميينِ  رِ يف آخِ  ايدُ يَ و . وِ لِ ت  قعَ  إلي ِو من   3
وال  ،ن وُ مِ  يئاً وال شَ  تولِ املق   مالَ  ذَ أننُو ما أخَ  ،ةً دَ واحِ  ِبذِلَك مييناً  منيَ اليَ  دُ أو يفرِ  ،ةِ القسامَ 
 كء  ربَ و لَ نّ إو  ،جوهِ الوُ  نَ مِ  وٍ ج  وَ ِمن ُو بِ  ء  ي  شَ إلي ِو  ِ  رَ يعن صَ تَ  الَ وَ  ،تريٍ وال َعلى كَ  ليلٍ ِمن ُو َعلى قَ  غابَ 
َعلي ِو  بَ جَ وَ  ةِ القسامَ  عن أميااِ  نكلَ  إا  ، و و ثيلُ سَ  يَ لِّ خُ  فَ لَ فَإذا حَ ، كَ َذلِ  ن  إلي ِو مِ  بَ سِ ِمّا نُ 
 وَ عى َعلي ِو بِِو وحقّ يف الذك ادن  يف املالِ  منيِ اليَ  نِ عَ  نكلَ  إا  ، و فَ َحَّت َيلِ  نِ ج  يف السِّ  قاءُ الثَ 

 ةُ همَ والتُّ  نُّ إاّل الظن  كن  َك َعلي ِو ومل يَ قوا ذلِ قن حَ تَ يعَ  ملَ   وإا   أع َاموه إيّاُه،فوا و لَ ه حَ ذَ أخ   ةُ ثَ رَ َعلي ِو الوَ 
قاَلُو . باهلِل التعنو فيوُ ، و َعلي ِهم  منيُ اليَ  فُ رِ صَ ن  يعَ  الَ وَ  ،مُ ر  ي ِو  الغُ َعل جيبُ  فَعُينكِّلونَو املالَ  ذَ بِّننُو أخَ 

 .احلااِّ  ُُممنُد ب ُن أمَحَد ب نِ 
  

ن  الطووي   ل ِمن  سألةث بيمِ [ ] 291]  ع قوبِة  الاوررب  والسوجر
تِـِرأ ِعلى ح ر مات  اهلل تِعالى  [ اجر

                                                                                                                      
1
 (.22ص 8ا)، سنن الثيهقي الكربى   
:  يقعولُ (  ص)اهلل   رسعولَ  َسعع ُ  يقعولُ  عثد اهلل بعن أ  زكريعا قعال َسعع  أم العدرداء تقعول َسعع  أبعا العدرداءِ عن   2
 .25/ 8: سنن الثيهقي الكربى « داً مِّ عَ تعَ مُ  ؤمناً مُ  لَ تَ أو قعَ  كاشِر مُ  ن ماتَ مَ  ه إالّ سى اهلل أا يغفرَ عَ  نبٍ ذَ  كلُّ »
 .تنسب: « ز»يف  3
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 1]...[ما قاَلُو َلُو  لَ ت  مِ  رُ َعلي ِو اآلخَ  دن رَ فعَ  رَ آخَ  الً جُ رَ  بن سَ  لٍ جُ يف رَ  وابِ اجلَ بِ  لُ ضن فَ يتعَ 
 أا   كَ ي  لَ عَ  وُّ شُ يَ : َك قاَل َلُو ِمن ُو َذلِ  لُ جُ الرن  مَ هِ ا فَ مّ لَ و بِِو فعَ عَ ا راجَ مَ  لِ األون  لِ جُ َعلى الرن 

ِّن ثن ا سَ بً رن قَ ا مُ كً لِ مَ  أو   الً سَ ر  ا مُ ي  ثِ نَ  أان  و  لَ  وَ اهلِل الذك ال إلو إاّل هُ يل بِ   َ ل  ما قعُ  لِ مبت   كَ عَ راجِ أُ 
ر  اشن أي ضًا عَ   ل  جُ ورَ  ،ِّنثن ما سَ  لِ ت  َعلي ِو  مبِ  تُ د  دَ رَ لَ 

ةً ثالَ قَ  لٍ جُ رَ  ن  مِ  بَ لَ طَ  2 
 لُ جُ الرن  كااَ فَ  3

 يبِّ للنن  أن  َ  كِ تَ ش  وا م  رِ أغ  :  رُ اشن ِمن ُو َذلَك فقاَل َلُو العَ  رُ اشن العَ  مَ هِ فَ بِِو فعَ  وَ كُ ش  يَ  ه بّا  دَ دن هَ 
َها مَ َك َعلَ يف َذلِ  بُ مبا جيَِ  ليلُ اجلَ  قيوُ الفَ  بُ جاوِ يُ فعَ ، مَ لن ى اهلل َعلي ِو وسَ لّ صَ  ا قً فعن وَ ا مُ عانً ا مُ ّجورً يع 
  ُ ل  ّمن تَ :  احلااِّ  لقاضي أبو عث ِد اهلِل ُُممنُد ب نُ ا قيوُ الفَ  فّجابَ . اهلل تَعاىل شاءَ  ا إا  دً دن سَ مُ 
أ رَ تعَ واج   المِ الكَ  نَ مِ  رٍ كَ ن  ومُ  الَقو لِ  نَ مِ  ظيمٍ عَ بِ  ثوبُ املس   لُ جُ وَقد  أتى الرن  ،َعلي ِو   ُ ف  قعَ ووَ  كَ ؤالَ سُ 

 م  هِ قوقِ حُ  ن  مِ  لن وجَ  ان اهلل عَ  مَ ظن مبا عَ  فن خَ تَ واس   المُ السن  و َعلي ِهمُ يااِ ثِ اهلل وأن   ةِ كَ الاِ َعلى مَ 
 م  لَ ِبِو فعَ  دن رُ يعَ  أا   دَ عَ الذك وَ  بن السن  ان أإاّل . 4اهُ ه اهلل وحلََ دَ عَ بع  ّفَ ، م  هِ قريِ و  وتعَ  م  هِ اياِ ع  تعَ  ن  مِ  ضَ رَ وفعَ 
ُتِثَح   ِمن ُو ال دَ أا  يَقوَلو أو يوجَ  نَ كَ وَلو  أم   ،ِمن وُ  دَ جِ وُ  الَ وَ  ل  قَ يعُ   دواَ ُسِفَك  َدُمو و و نَعف سُ  س 
ُ  بَ ر  الضن  بَ رَ ض  يُ  أا   دُ دِّ فالذك أرى واهلل املسَ ، ةٍ تابَ تِ اس  

و يف نُ ج  سَ  طالَ ويُ  طِ و  السن بِ  حَ رِّ ثعَ امل
ِمنُهما  دٍ واحِ  ُكلُّ   كااَ  و  لَ ، و  مُ و احلاكِ تَ قَ و اهلل ومَ قَ أُم َ  رِ اشن َيكوُا يف العَ  كَ ذلِ كَ ، و  نِ ج  السِّ 
ِ حقن تَ س  كانا مُ لَ  فافِ خ  تِ االس   نَ مِ [ ز  522] /  كَ ذلِ  ثاهِ بّش   فَ رِ عُ  ن  ِمن   دواَ  لِ ت  القَ بِ  ني 
َك َذلِ  يلُّ وَ  وَ هُ فعَ ،  لِ مَ العَ و  لِ و  يف القَ  لِ لَ الان  نَ مِ  ةَ مَ ص  والعِ  وفيوَ و التن ّلُ و أس  حانَ ث  اهلل سُ ، و  ةٍ تابَ تِ اس  
 .ب ُن احلااِّ اقاَلُو ُُممنُد . واهسِ  بن ال رَ 
 

                                                                                                                      
 . «م»و « ز»كلمة غري واضحة الرسم يف  1
" عشعر"والعشار هو قابض العشر يف األسواذ، انظر لسعاا الععرب، معادة . «م»عشاا، والتصويب من : « ز»يف  2
 (.172ص  4ا)
 للوثيقعة اسعم (القعاف بفعت ) ثالعةالقَ ؛ و ُمعدد أجعر مقابعل عالتعو علعى مععني عمعل داءأ لتعااما( بكسر القعاف)الِقثالة  3
 (. 311انظر معجم لغة الفقهاء، ص) ثالةالقِ  فيها تكتب اليت

 (.248ص 5ا)خمتار الصحاح : قّثحو ولعنو ، انظر : يُقال حلَاه اهلل أك 4
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َ  ألةث بي سر مِ [ ] 291] ِ  الحام    ل د يون  الغ ِرما  أنو ِحمر

ٍِير ل يـ ِؤد    ة  يِ ا م نر مال    [ ر ن، ش ِي  
ها مبا هذا ن  عَ  وأجابَ  احلااِّ  اهلل ب نُ  لقاضي أبو َعث دِ اقيو ها الفَ ن  ُسِئَل عَ  ّلة  س  مَ 

َلُو  رِ مِ اآل طااِ ل  السُّ  رِ أم   ن  عَ  ماءِ رَ الغُ  نِ ي  دَ لِ  لِ احلامِ  لُ إذا كاَا مَح  ، و  ؤالَ السُّ   ُ ل  من َّ تَ : وصُّ نَ 
 نَ مِ  ء  ي  شَ  لَ احلامِ  مُ اَ ل  بِِو َفال يعَ  اِ اَِ املق   طِ ر  َمَع الشن  -ه شادِ ه بإر  دن مَ أه و رِ ص  نَ ه اهلل بِ دَ أين  -ِبذِلَك 
ِمن ُو  لُ م  احلَ فَ ، ونَعف سِ  مالِ  ن  ه ال مِ ري ِ غَ  مالِ  ن  ها مِ يَ دِّ ؤَ يعُ ها إاّل لِ ل  مِ ََي   و ملَ  ها ألنن لَ اليت محََ  يواِ الدُّ 
 ظرِ  إىل نَ يتال وِ اتِ ثَ اجِ وَ وَ  طااِ ل  السُّ  قوذِ يف حُ  ةً عَ زن وَ مُ  ماءِ رَ الغُ  يواُ دُ  كواُ تَ و  ،ربٍ تَ ع  مُ  ريُ وغَ  و  غ  َ ا لَ 
لِ امِ حَ ل  لِ  طااِ ل  السُّ  لَ و  قعَ  ألان  ،الِ مّ العُ 

ه اهلل دَ أين -) ِمن وُ  روف  ع  مَ  2هاعَ زن وَ ها وَ لَ ا محََ إذَ  1
 َِ […]بِِو  عَ رن ثعَ تعَ  -هرِ ص  نَ ِب

 ا وَقدِ مَ ين السِ  ،ثوجَ أو   ن  مَ  روفَ املع   امُ يل   ك  وكاَا مالِ  ،4(ولِ ض  فَ بِ  3
ى وّ قَ فعَ  5مُصُحَفهُ و لِ أج   ن  مِ  هم  رميِ َُت  وَ  م  يوهِ دُ لِ  لِ احلامِ  لِ إىل مَح   ماءِ رَ الغُ  نادُ ذا إس  ِبِ  مَ ظَ تَ انع  

 .قَاَلُو ُُممنُد ب ُن احلااِّ ، وفيوُ وباهلل التن )، ناهر  كَ ذَ  ثُ ي  م حَ يوهِِ دُ  عَ ض  وَ  6مِ ل  العِ  ِبَذِلَك يف بابِ 
الذك  نِ عَ  يواِ الدُّ  لُ َعلي ِو ومَح    ُ ف  قعَ هذا ووَ  ذَ و  فعَ  عَ الواقِ  ؤالَ السُّ   ُ ح  فن صَ تَ : ه رُ يع  غَ  بَ وجاوَ 

َك َذلِ  أان  ن  مِ  وما أف َت الُفَقهاءُ ، مُ اَ ل  وال يعَ   ُّ صِ ت ال يَ ر  كَ الذك ذَ  طِ ر  و َعلى الشن مااِ رَ غُ ِهَي َعلي ِو لِ 
و نَعف سِ  َعلى م   ُ  بَ تَ اليت كَ  رِ هااِ الظن و بِ قثلَ  م   ُ  ةَ ثَ طالَ َفال مُ  حي   صَ  لِ للحامِ  مٍ الزِ  رُ يع  غَ  لَ م  احلَ 

                                                                                                                      
 .للَعاِملِ : « ز»يف  1
 .إَذا محلتها ووّزعتها: « ز»يف  2
 .لمة غري واضحة الرسمك 3
 .«ت»سقط  من  4
 .لصحفتهم: « ز»يف  5
 .مِ ل  العِ  وى ِبَذِلَك يف َذلَك يف بابِ قَ فعَ : « ز»يف  6
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 مل   بِِو أو   مُ ك  ِبَذِلَك واحلُ  الُفَقهاءِ  ىو ت  فعَ   َ ثَ ثعَ ، الذك ِهَي َعلي وِ  نِ اها عَ و إيّ ومحلِ  م  يوهِ دُ  اامِ تِ بال  
 .1(َلوُ  ريكَ شَ باهلِل التعنو فيُو ال ، و  وابُ اجلَ  وَ هذا هُ  ألان ؛     ثُ ت  يعَ 

  
 [ةِ عِ جر وت ب  ا الر  نر وش يِـ  ا  دو أها بي الع  طِ أ ق مو يِ تِ أِ رِ امر     ل  طِ ألةث بي الشت ي  سر مِ [ ]297]

 وُ لِّ طَ يف الذك يُ  الَقو لِ  ةُ قيقَ حَ :  احلااِّ  لقاضي أبو عث ِد اهلِل ُُممنُد ب نُ اقيو قاَل الفَ 
َر أةَ  ان أو  ،ةً عَ ج  َيكوُا رِ  ه الَ ّط  وَ  أان  ةَ عَ ج  وك ِِبا الرِّ ن  يعَ وال  ةِ دن ّها يف العِ طَ و مُثن يَ تَ أَ رَ ام  

 بُ جيِ  امل
َها شَ َعلَ   اءُ رب  تِ االس  ، و  ضٍ يَ حِ  الثُ َوِهَي ثَ  للطنالِذ من  يو ِموِ  ةُ دن فالعِ ؛ اء  رب  تِ واس   ة  دن عِ : ئااِ ي  يع 
 لِ و  القَ َك بِ و َذلِ لَ ها فعَ تَ عَ ج  رِ  الانو اُ  أرادَ  ا  فإ،  ضٍ يَ حِ  الثُ ُهَو ثَ و  اضً و أي  مِ و  يعَ  ن  مِ  دِ الفاسِ  ءِ ط  وَ ل  لِ 
 لَ ث  ها قعَ اعُ جِت و ار  فاتَ  فإا  ، دِ الفاسِ  املاءِ  نَ مِ  اءُ رب  تِ االس   يَ ضِ قَ نع  َحَّت يعَ  ءِ ط  الوَ ط ال بِ قَ فعَ  هادِ ش  واإل
م  عَ نعَ ؛ اءِ رب  تِ االس   ةِ دن مُ  ن  مِ  يَ قِ َك فيما بَ َلُو َذلِ  ن  كُ يَ  ملَ   ةِ دن العِ  ضاءِ قِ ان  

 لَ عَ فعَ  إا  فَ ، هري ِ غَ لِ  الَ وَ  ،2
ا ألهن  -ها سن ها فيِو ومَ حَ كَ َلو  نَ ، و هري ِ َعلى غَ     مَ رُ َكما حَ   دِ َعلي ِو لألبَ  م  رُ َُت   وملَ   كاحوُ نِ  فسخَ 
ة مُثن ضَ ي  حَ  الذِ الطن  ةِ دَ ق  عُ  ن  َ ا مِ  يَ ميضِ  َك أا  ل َذلِ ت  واء مِ و سَ غريه يف مااِ  وَ ولَي َس هُ  ة  دن عِ 
 يَ ها َحَّت ميضِ ؤُ طَ وال يَ  هادِ ش  واإل ظِ ف  اللن ها بِ عَ راجِ يُ  و أا  لَ فعَ  - ةَ عَ ج  وك ِبذِلَك الرِّ ن  ها وال يعَ ؤُ طَ يَ 
،  ةِ دن عِ ل  لِ  اتَ يَ قِ بَ  تااِ اللن  تااِ ضَ ي  فيها احلَ  لُ خُ د  يَ  دِ الفاسِ  ءِ ط  الوَ  نَ مِ  اءِ رب  تِ س  لال ضٍ يَ الث حِ ثَ 
ها ؤُ طَ وال يَ  هادِ ش  واإل لِ و  القَ ها بِ جتاعُ و ار  لَ فعَ  تااِ ضَ ي  حَ  ةِ دن لعِ ا ضِ يَ حِ  ن  ضى َ ا مِ مَ  و  لَ  كَ ذلِ كَ و 

 ن  مِ  ةُ يَ الثاقِ  ةُ ضَ ي  فيها احلَ  لُ خُ د  يَ  ،دِ الفاسِ  ءِ ط  الوَ  نَ مِ  اءِ رب  تِ س  لال ضٍ يَ الث حِ َ ا ثَ  يَ َحَّت ميضِ 
 ن  كُ يَ  ها مل  عَ جتَِ ر  يعَ  أا   لَ ث  قعَ  ضٍ يَ حِ  الثِ تَ بِ     ضَ قَ انع   َقدِ  الذِ الطن  ةُ دن عِ     كانَ   فإا  ، ةِ دن العِ  ضِ يَ حِ 

ها جُ و  ها زَ جَ ون اَ تعَ  فإا  ، ناهف  صَ َعلى ما وَ  اءِ رب  تِ االس   ةِ دن مُ  ن  مِ  يَ قِ ها فيما بَ جَ ون اَ تعَ يعَ  ه أا  ري ِ غَ َلُو وال لِ 
 ةُ دن مُ     ضَ قَ ا انع  فَإذ، َرمِحَُو اهللُ  غَ ثَ أص   ن  عَ  كٌّ وِ ر  ُهَو مَ ، و ناهُ ر  كَ فيِو َعلى ما ذَ  مُ ك  فيها كاَا احلُ 

ننُو إذا إ قالَ يُ  أا    ُّ صِ ال يَ ، و  ديدٍ جَ  كاحٍ نِ بِ  ذٍ ئِ ها حينَ جَ ون اَ تعَ يعَ  ه أا  ري ِ غَ لِ  كاَا َلُو أو    اءِ رب  تِ االس  
                                                                                                                      

 . «ت»سقط  من  1
 . «م»و « ز»زاادة يف " نعم"لفظة  2
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 ،هادِ ش  واإل لِ و  القَ بِ  اءِ رب  تِ االس   ةِ دن ها يف مُ عُ راجِ أننُو يُ  كاحِ النِّ  نَ مِ  ةِ دن ها يف العِ تُ عَ راجَ و مُ ت  فاتعَ 
ا ِهَي ، و ةً ين ثِ نَ ِمن ُو أج   ت  َقد  صارَ  ةِ دن العِ  ضاءِ قِ ان  ا بِ ألهن  يَ ضِ قَ نع  َحَّت تعَ  ءِ ط  الوَ  نِ عَ  كُ سِ ومُي   إَّنن
 .هري  و ال غَ مااِ  ن  مِ  أة  رَ ثع  تَ س  مُ 

  
 [، ما ا يـِلرِام أ ؟ب ِشل ِك الِمررأاِ  مِ لِ ق مو أعر  ث  نِ الحِ  دِ عر بِـ  ئِ ط  ووِ  ثِ نِ حِ ِمنر ةث بيألِ سر مِ [] 298]

َر أةَ  مَ لَ مُثن أع   احلنثِ  دَ ع  بعَ  ئَ طِ ووَ  ثَ نَ إذا حَ : قاَل 
 ةُ دن العِ  لَ طو فيَعن َثغي أا  تَ  ِبَذِلَك امل

 مِ و  يعَ  ن  مِ  ةَ دن العِ  فإان  ،مَ دِ ق  ِبَذِلَك َحَّت يعَ  مُ لَ ع  و وال تعَ تَ أَ رَ ام   وُ لِّ طَ يُ  بِ الغااِ كَ   ،هامَ لَ أع   مِ و  يعَ  ن  مِ 
ِ تعَ لَّ يف املس   ةَ عَ ج  الرّ  كُ إاّل أننُو ال ميلِ ،  الذِ الطن  مِ و  يعَ  ن  ها ال مِ مُ لِ ع  يعُ   عَ قَ أننُو أو   رن أقعَ  مِ و  يعَ  ن  إاّل مِ  ني 
هذا  ر  بعن دَ تَ . ةَ عَ ج  ك الرِّ لِ مل مي   مِ و  َك اليعَ َذلِ  ن  مِ     ضَ قَ انع   َقدِ  ةُ دن العِ  كاَن ِ   فإا  ، ثَ نَ احلَ  أوِ  الذَ الطن 
 .عاىلاهلل تَ  شاءَ  و إا  تِ حن َعلى صِ ، ه رب ِ حِ و  1حاةِ ه السن هذِ   نِ ط  و يف بَ لَ ثع  قعَ  توبَ واملك  

 

 [ كاح  الح روا  على اأِلِمة  ن  ألةث بي سر مِ [ ] 299]
 ةِ َعلى األمَ  ةُ رن احلُ  2أُن ِكَح ِ  إذا: اهلل  أبو َعث دِ  [ ز  525/ ] القاضي  قالَ 

(وأنن ) غَ ثَ ألص  وَ  ،3(ةُ عَ َ ا املتع   :قيلَ فَ ) راذَ الفِ  ةُ رن احلُ  تِ تارَ اخ  ف
َّلةَ هذِ  ل  تّمن . َ ا ةَ عَ تع  ال مُ  4 َس 

 .ه امل
ُهٍر مثن مل  ُتَِض  ] ِتحاَضُة وبَِقَي   ِسّتَة أش  هٍر مثن ترَتِفُع ااِلس  تحاُض ِستنَة أش  وُسئَل عِن املرأِة ُتس 

                                                                                                                      
1
ِشعُر ُكعي  وَسع ،طعاسر  القِ ِسحاَءِة الننعواة و كَ   يءِ الشن  نَ مِ  ما انع َقَشرَ  :السِّحايةو السِّحاَءُة و السنحاة و لسنحا ا   لُّ ل  سعاِحية  يَعق 
 (54/372: لساا العرب)يء وجيرُفو شَ 
 . «ر»نكح ، والتصويب من : «م»و « ز»يف  2
 . «ر»سقط  من  3
 . «ت»سقط  من  4
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وملَ  يَعتَعَرّتب  
ء  ، َهل  ُتَِلُّ أم  اَل ؟ فَجاوَب  1 ِفَها َشي  الن ِبَسنٍة اَل َحي َض فيَها، اَل ُتَِلُّ إ: يف جو 

 .2[أو  بِتالِث ِحَيٍض إا  َشاَء اهللُ تَعاىَل 
 

ري   سر مِ [ ] 322]  بيِر ِأيّام  التوشر ِي ِتكر  [ألةث ب يِمنر ِنس 
ريِو ِعن َد : ااِّ ضي أَبو َعث ِد اهلِل ب ُن احل َ اقاَل الق ثرَي أَيّاِم التنش  ّ موُم ِإذا َنِسَي َتك  اَل َم

اإِلماُم : وقاَل أَي ضاً . َفَكثعنرَ  3[الصنالةِ ] ِغ ِمَن الصنالِة فَِإننُو ِإا  كاَا َقريثًا َرَجَع إىَل َمو ِضعِ ال َفرا 
ريِو مُثن ذََكرَهُ  ثرَي ال َمذ كوَر أَيّاَم التنش  َوُهَو َقريب  فَِإننُو يَعن اُِل يف ال َمو ِضِع الذك  ِإذا َنِسَي التنك 

ّ موِم : وال يَعر ِجُع ِإىل َمو ِضِع ُمَصالُّه بِالّناِس ، وقالَ فيِو  4يَذ ُكُر  َ ال َم رَِقَة بَعني  ان ظُر  هِذِه التعنف 
َُدوننَةِ 
ُهَو أبو الَوليِد ، و  ؛ فَعَقد  ذُِكَر يل َعن  بَعع ِض َأص حابِناواإِلماِم َهل  ِهَي َعلى َن ِّ امل

 .اقو ُ يَ  اَ ا، أَننُو ك ِهَشاُم ب ُن َعث ِد ال َمِلكِ 
 

 [بي األصر   قـِبرِ  ط روَ  ما يـ ِنج س  ا  ر  مر الخِ  ا   ارِ ألةث ب ي طِ سر مِ [ ] 325]
ِر إَذا انَقلَث   َعيُنهامس اهلل َرِضَي  القاضي أبو َعث دِ [ قالَ . ]5[ّلة  يف طهارِة اعم 
ا دَ : اهللُ َعنوُ   ىن أان مبع  ،    ثَ لَ قَ انع   فَعَقدِ     لَ لن إذا ُتََ  رَ م  اعَ إان : قالَ  ن  َعلى مَ  ةُ هَ ثع    الشُّ لَ خَ وإَّنن
لِ ] الذِ إط   لِ أج   ن  واها مِ سِ   بِ لَ دن ثَ ها تعَ رَ واهِ جَ  ِ عَ ال ةُ مَ رن ُمَُ  رَ م  اعَ  أان  مِ ل  العِ  6[أه   ةُ سَ نَِ  ني 
ا إذا ُتََ  م  هُ اعُ إمج  وَ  ،اتِ ذّ ال ِ العَ  ةُ لَ لن خمَُ     لَ لن َعلى أهن  ةَ دَ الواحِ  اتَ ذّ ال ان أوا نّ ظَ فَ  ،اتِ ذّ ال ةُ رَ اهِ ط ني 

                                                                                                                      
 .ومل ترتب: « ر»يف  1
 . «ر»زيادة من  2
 .رجع إىَل املوضعِ : « م»يف  3
 .يذكر: « ز»يف   4
 . «ت»زيادة من  5
 . «ت»ادة من زي 6
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 قيوُ َُت  و . وانّ لَي َس َذلَك َكما اَ وَ  ،1رَ آخَ  يف حالٍ  ةٍ رَ طاهِ  يف حالٍ  ةً سَ نَِ  كواَ تَ  أا   حيلُ تَ س  تَ 
ِ بعَ ر  َعَلى ضَ  سَ جِ النن  ءَ ي  الشن  ُهَو أان ، و صيلٍ ف  وتعَ  سيمٍ ق  إىل تعَ  رُ قِ تَ ف  ىن يعَ يف َهذا املع   الَقو لِ   : ني 

َ  مِ وحلَ   ايرِ ن  اعِ  مِ وحلَ   مَ ِّن آدَ بَ  لِ و  ثعَ و كَ لِ ص  أ ن  مِ  س  ا نَِ  ُ دُ أحَ 
، َك و َذلِ ثَ وما أش   ةِ تَ ي  امل

 ،ةُ جاسَ فيِو النن  عُ قَ تعَ  أو   ،ةُ ابن فيِو الدّ  متوتُ   ِ ي  والان  نِ م  السن َعلي ِو كَ  أَ رَ ىن طَ مبع   س  نَِ  2(أننوُ )اين التن و 
َتحيلُ و لِ أص   ن  مِ  سُ جِ النن  ءُ ي  ا الشن فّمّ . كَ و َذلِ ثَ وما أش   ،لُ و  و الثعَ صيثُ يُ  بُ و  التعن  أوِ  َيس 

 لِ ق  يف العَ  3
وِ في حيلُ تَ س  وال يَ  ،ولِ أص   ن  مِ  4ارً أا  َيكوَا طاهِ 

َا  ؛مِ ك  يف احلُ  راً طاهِ  أا  َيكوَا يف حالٍ  5 وإَّنن
َ  ضِ ع  إاّل يف بعَ  عِ ر  الشن  ةِ هَ جِ  ن  َك مِ َذلِ  مَي َتِنعُ 

َك يف َذلِ  الَ وال ةَ ، صةٍ و صُ خَم   جوهٍ لى وُ وعَ  عِ واضِ امل
 .لِ ق  عَ ل  لِ 

ىنً ع  مَ لِ  سُ جِ النن  ءُ ي  الشن  وَ اين وهُ التّ  بُ ر  وأّما الضن 
َع ىَن ] كَ ذلِ أ َعلي ِو فَ رَ طَ  6

 ة  لن عِ  7[امل
 عِ ر  الشن  ةِ هَ جِ  ن  ها بِِو مِ فاعُ تِ ار    ُّ صِ مبا يَ  ةُ لن العِ   ِ عَ فَ تعَ فَإذا ار  ، ءِ ي  َك الشن َذلِ  جاسِ تِ يف ان   ة  ين عِ ر  شَ 
ِلكَ ذ ةُ اسَ نَ ، و  ءُ ي  َك الشن َذلِ  رَ هُ طَ ها مِ ك  حُ  لِ ت  ملِ  ة  ثَ رى موجِ أخ   ة  لن ها عِ قَ حَ ل  يعَ  ن  َغري ِ أا  مِ 

8 
ا َقد  كاَن  طاهِ ال تَ ؛ أ جاساتِ النن  نَ مِ  بِ ر  هذا الضن  ن  مِ  رِ م  اعَ  أرَ ط  تَ  أا   لَ ث  قعَ  ةً رَ رى أهن

َعلي ها  9
 واء  سَ  ِلعَدِمَها، رَ هُ ط  تَ  أا    بَ جَ فيها وَ  فاتٍ صِ  جودِ وُ بِ     سَ ا نَُ مّ لَ فعَ  ،رِ م  اعَ  فاتُ َعلي ها صِ 

                                                                                                                      
 .أخرى: « ت»يف  1
 . «ت»سقط  من  2

3
 .فيستحيل: « ز»يف   
 .وهو خطّ يف النسخ" أا يكوا يف حال طاهراً :" « ز»يف  4
 .فيها: « ز»يف  5
 .مبعىن: « ز»يف  6
 . «ت»إضافة من  7
 .ذات اعمر: « ز»يف  8
 .يطرأ: « ز»يف  9
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ا إذا ُتََ  َقد  قيلَ ، و     لَ لِّ خُ  أو      لَ لن ُتََ  ابِ هّ الوَ  دُ ث  قاَل عَ ، و ةً قوبَ عُ  ل  كَ ؤ  مل تعُ     لَ لن إهن
 ةِ يف املعونَ  1

ََ  إان :   مِ ك  ها َعلى حُ قااِ ثَ لِ  ريدَ يُ  إاّل أا   حي ٍ صَ لَي َس بِ ، و  ةِ جاسَ ها َعلى النن قااِ ثَ لِ  َذلَك
 يابِ التِّ  نَ مِ  ةِ جاسَ النن  عِ ف  َعلى رَ  ياسُ ُهَو القِ و  و  ج  و وَ لِ و  قَ كوا لِ فَعيَ ،  ةً خاصن  لِ يف األك   ةِ جاسَ النن 
ِ عَ  اوالِ لِ  عاتِ املااِ  نَ مِ  دا املاءَ ا عَ مَ  يف ، و ةً خاصن  الةِ ها يف الصن مِ ك  حُ  قاءِ ِبَذِلَك وبَ  ةِ جاسَ النن  ني 
َ  ضِ ع  يف بعَ  رِ م  اعَ  ليلِ َُت   وازِ جَ 

 رُ هُ ط  يَ  رِ م  اعَ  مُ س  جِ فَ ؛ ه رِ ك  ذِ  عَ ضِ و  لَي َس َهذا مَ  الف  تِ اخ   عِ واضِ امل
. ُهَو املاءُ و  وُ ن  ها عَ عُ فعَ ر  َعنُو يعَ  ةِ جاسَ النن  فاعِ تِ ار  بِ  سُ جِ النن  بُ و  التعن  رُ هُ ط  َكما يَ   ،َعنوُ  فاتٍ صِ  فاعِ تِ ار  بِ 

 .عاىلاهللُ تَ  َرمِحَوُ  ك  قاَلُو مالِ 
  

يٍّ ِعلى بـِيرنز م دوعى،   ألةث بيسر مِ [ ] 322]  [ اعرت راض  ِوص 
(ي خِ الشن  ضاءِ قَ ) ةِ دن يف مُ  ادُ دّ احلَ  رٍ شاكِ  اب نُ  يفَِّ وُ تعُ 

 ب نِ  اهلل ُُمَمندِ  القاضي أ  َعث دِ  2
زيىن وُ جُ و  زَ  4(َعنوُ  كَ لَ ما هَ ) 3وراثةِ بِ  حاطَ أو ، دينَ مح  

ةُ نَ ابع   5
ها ري ِ غَ  ن  ناه مِ واب   المِ السن  دِ ث  عَ  6

أننُو باَع  ،الذهنِ   ُ ُهَو ثابِ ، و فيو يفَِّ وُ و الذك تعُ ضِ رَ و يف مَ َعلى نَعف سِ  وأشهدَ  ،ةُ مَ ون   ها ُُمَمندُ ري ِ غَ 
 7(ايلاحلرّ )ر فَ ع  أبو جَ  ضَ رَ تعَ اع  فَ  ،ةَ عودَ س  ى مَ مّ سَ تُ  َء،داو  سَ  ماً خادِ  و زيىن ال َمذ ُكورَةِ جِ و  زَ  ن  مِ 

                                                                                                                      
 بععن علععي بععن نصععر بععن أمحععد بععن احلسععني بععن هععاروا الثغععدادك الفقيععو املععالكي القاضععي أبععو ُممععد عثععد الوهععاب " 1
وهععو مععع صععغر حجمععو مععن خيععار الكتععب ، صععنف يف مذهثععو كتععاب التلقععني اً،كععاا فقيهععا أديثععا شععاعر   ؛(هععع422.ت)

؛ (259ص 3وفيعات األعيعاا، ا" ) وغعري ذلعك ععدة تصعانيف ،وشعرح الرسعالة ،ولعو كتعاب املعونعة ، وأكترهعا فااعدة
 (. 517ص 5، اذيل مولد العلماء)
 . «ر»سقط  من  2
 .بورثة: « ت»يف  3
 . «ت»سقط  من  4
 .زين: « ت»يف  5
 .بن : « ر»يف  6
 .  احلوايل: « ت»، ويف «ر»سقط  من  7
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ِ يعن ثِ الصن  يُّ صِ وَ   1اِمن ُو إلي ه ليج  و  تعَ  إنّوقاَل ، و يف هذا الثَعي عِ  القاضي ال َمذ كورِ  لِ ثَ قِ  ن  مِ  مُ دن املقَ  ني 
ِ َعلى عَ  عُ ي  الثعَ ثَعَثَ  و  ،نِ مَ لتن ا ضِ ث  قَ لِ  الشُُّهودِ  ةَ نَ عايعَ مُ  الثَعي عِ  دُ ق  عَ  ن  من ضَ تَ يعَ  وملَ   ،راءٍ شِ ولَي َس بِ   ني 
  قيوُ فَّف َت الفَ  ،القاضي يف َذلكَ  2اَورَ وشَ  ،موا َعلى َذلكَ اصَ وُتَ  ،ال َمذ كورَةِ  مِ اعادِ 

ُ
أبو  رُ شاوَ امل

 اهلل ب نُ  لقاضي أبو َعث دِ اقيو وأف َت الفَ ، مرياثاً  مُ اعادِ  ترجعَ  وأا   الثَعي عِ  طالِ بإب   ابٍ تّ عَ  ب نُ  ُُمَمندِ 
 ب نُ  ليدِ والقاضي أبو الوَ  ُُمَمندٍ  ب نُ  غُ ثَ أص   مِ أبو القاسِ  3(اِ اقيهالفَ )أف َت ، و الثَعي عِ  ضِ ق  نعَ بِ  احلااِّ 
 بّا   رِ األم  [ ز  522/ ]  الحِ القاضي بإص   فّشارَ  ،ةِ جَ و  لان لِ  4(ولوصِ وخُ ) عِ ي  الثعَ  فوذِ نُ بِ  دٍ ش  رُ 
ارِ يَ تِ االخ   نَ مِ  ن  سَ دك حَ ن  عِ  وَ هُ ، و ها مرياثاً فُ ص  ونِ  ةِ جَ و  ها للان فُ ص  نِ  مُ اعادِ  كواَ تَ 

 َك إا  يف ذلِ  5
 . عاىلاهلل تَ  شاءَ 

  
د  ألةث بي سر مِ [ ] 323] ِلة  بالّشاه د  الواح   [ الع قر

 يلّ َسيِّدك ووَ  يا ،7(حيمِ الرن  محنِ اهلل الرن  مِ س  بِ )واب واجلَ  ،دِ الواحِ  دِ اهِ الشّ بِ  6ةِ لَ ق  يف العُ 
ها ن  عَ  10 َ ف  شَ اليت كَ  والعقلةُ  ،9(8]...[ َداري ِو يَت  ل  يف كِ  ه وأمجعَ ّييدَ اهلل تَ  نَ سَ أح   ن  مَ ) يلّ ووَ 

                                                                                                                      
 : « ت»و « ر»إليو، والتصويب من : « ز»يف  1
 . «ر»وشوار، والتصويب من : « ز»يف  2
 . «ر»سقط  من  3
 . «ر»سقط  من  4
 .«ت»و « ر»تثار، والتصويب من االخ: « ز»يف  5
الغقلعة ، والعقلععة مجعُع عاقععٍل، وهعو الععذك يغععرُم َعق عالً ، أك  دينععًة ، َسيع  بععذلك ألّا اإلبعَل كانَعع   تعقععل : « ت»يف  6

 (.595:معجم املصطلحات االقتصادية. ) بِفناء ويّل املقتول
 . «ت»سقط  من  7
 . «م»و « ز»لفظ غري واض  الرسم يف  8
 . «ت»ن سقط  م 9

 . «ت»كشفتنا، والتصويب من : « ز»يف  10
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يف  3(اهلل َتعاىل مُ محهُ رَ ) ِبم   2دينتَ املق   ةِ األامّ  نَ كاَا مِ   ا  إو  1،(عُ قَ الذك بِِو تعَ  وِ ج  الوَ  نِ وعَ )
 الفِ تِ االخ   نَ ضاه اهلل تَعاىل مِ والذك قَ  ،مهُ هادُ تِ ى إلي ِو اج  ما أدّ  بِ سَ َعلى حَ  الف  تِ َذلَك اخ  

ء  تالاب  
ُ  كَ اِ ج  يَ ِمن ُو لِ  4

يف  فيوُ و  والتعن  ،ههادِ تِ َعلى اج   ئَ طِ املخ   5كَ اِ وجَي   ،وتِ قَ وافعَ مُ  َعلى صيبَ امل
 دِ الواحِ  دِ اهِ بالشّ ) بُ ال جتِ  العقلةَ  ه أان تارُ َك وأخ  َذلِ  ن  بِِو مِ  فالذك أقولُ . و بَِيِدِه َتعالَذلَك ُكلِّ 
ا جتِ  نِ ي  دَ شاهِ  َشهاَدةِ  دَ ع  بعَ   6(بُ وإَّنن

َتضة تعَ ة تامن يازَ حِ  دا بِوِ هِ ما شَ  مجيعَ  أان  وازِ ِبَ  7  يعَ ي مجَ ق 
  يءِ الشن  طارِ أق  

َ
 مُ محهُ رَ )نا يوخِ شُ  ن  ناه مِ ي  قن لَ َهذا الذك تعَ  ،وهاتِ جِ  يعِ مجَ  ن  بِِو مِ  هودِ املش   8وزِ حُ امل

َتُدواَ نا بِِو كانوا يعَ ك  َر أد   ن  َعلي ِو مَ  كَ رَ وأد   ،نا هذادِ لَ ِبِو يف بعَ  لَ مَ نا العَ ك  َر وأد   9(اهلل تَعاىل  10ق 
يف  سومُ ُهَو املر  ، و م  هُ تعُ الّ جِ سِ  ت  دَ ين قَ يو تعَ لَ وعَ  ،مهُ يتعُ ضِ أق   ت  ذَ بِِو نف 11(دواَ لن قَ تعَ اه كانوا يعَ وإيّ )
 ال ةً نن وسُ  فُ ِبَذِلَك أمرا ال ُيالَ  م  تهُ اعَ رى مجَ يَ  ،هري  وغَ  ارِ طّ اب ن العَ  قودِ العُ  حابِ أص   دِ و قُ عُ 
دَ هِ شَ  ن  مَ  و ُكلُّ فُ رِ ع  يعَ  ،ضُ عارَ تُ 

ِّن أع   ؛صارِ م  األ نَ مِ  رٍ ص  مبِِ  ن  َهذا إاّل مَ  ن  مِ  يءٍ شَ  بِ لَ يف طَ  12
 - يوخِ الشُّ  فاذِ باتِّ  هم  تِ فَ رِ ع  مَ  ن  مِ  دُ هَ وأش   مُّ بِِو أعَ  تهم  فَ رِ ع  نا مَ كورِ   ن  مِ  ةٍ َّن كورَ د  أ نا أو  صارَ أم  
ا جتوزُ  طِّ َعلى اعَ  ةَ هادَ الشن  اّ أ -م اهلل َتعاىلهُ محَ رَ  َننا َما هَو  عَ قَ  وَ يتلا ثاسِ ح  يف األَ  إَّنن يف بيع 

                                                                                                                      
 . «ت»سقط  من  1
 .املقتدى: « ت»يف  2
 . «ت»سقط  من  3
 .فابتال: « ز»يف  4
 .يّجر: « ت»يف  5
 .«ت»سقط  من  6
 .شهيدين: « ت»يف  7
 .احملدود: « ت»يف  8
 . «ت»سقط  من  9

 . «ت»يفتوا، والتصويب من : « ز»يف  10
 . «ت»سقط  من  11
 ش: « ز»يف  12
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 بِ تُ كُ   ن  مِ  ناه يف شيءٍ د  ناه وال وجَ ف  رَ عَ  ن  مَ يف ،ونِ ي  عَ بِ  د  حَ أفيِو  م  لن كَ مل يتَ  ،هان  مِ  عٍ ر  يف فعَ  كَ مِ ل  عِ 
 وِ ي  لَ عَ نا ث  هَ الذك ذَ  وَ ج  الوَ  وأان ، ة  ين ضِ فيِو قَ   م      ظَ فِ وال حُ  ،م  ك  م بِِو حُ هُ نع  عَ  دَ رَ ضى وال وَ مَ  ن  مَ 

 1(َعلى ةَ هادَ الشن ) ان إقاَل  ن  ِمّ  د  ُسِئَل َعنُو أحَ  و  ننُو لَ إ  ال أقولُ ينّ أو  ، َ صَ نَ  ملن      واضِ  نيِّ  فيِو بعَ 
 ةِ لن دِ األ نَ مِ  2ِلما اع َاتع َهانا تَ قالَ مَ  فَ الِ ُيُ  َلُو أا   ما ساغَ  ثاسِ ح  يف األ الّ إ وزُ جتَ ال  طِّ اعَ  1(َعلى
 ةِ فَ الَ خمُ  ظامَ إع   بَ جَ الذك أو   نِ اهلل مَ  حااَ ث  يا سُ فَ ، 3(ةِ حَ اِ لالّ ا جِ جَ واحلُ ) ةِ حَ الواضِ  ةِ لن دِ األ
 َصةَ املناقَ  اآلاَ  فَ فّ خَ ، و اهلل ءَ شا إا   م   ُ  ةٍ فَ فيما لَي َس مبخالَ  ،مُ اعِ و الاّ مَ عَ َعلى ما زَ  م  هِ اعِ إمج  
 ل  هَ  ،َعلي وِ  قدمُ ي ن  جل مَ ر ل ما ُ  عنيَ مِ تَ َعلي ِو ة   م  ناهُ ك  َر الذك أد    ُّ النن  ،يِّ لِ اجلَ  رِ يف األم   الفَ واعِ 
 ليل  دَ  وَ عوا َعلي ِو هُ مج َ أَك و َذلِ  ن  مِ  5هُ و تارُ الذك اخ  ؟ و  4َوى النعنف سُ ه  تعَ  ن  إىل مَ  ال امليلُ إهذا 
َُدوننَةِ  نَ مِ  ُهَو الذك ُيراُ ،  و 6هإطن وَ يف مُ  كٍ الِ ملِ 

تر ما كاَا وأك  ) وِ نوا يف آدابِ ح  ار سُ يتِ واخ   امل
(إلي وِ  مييلُ 

ٍ  ةِ وايَ وما يف رِ  لِ وازِ ويف النن  كٍ ملالِ  ماعِ ا يف السن من إِ و حُ ن  يعَ ليو أي ضًا إو ، 7  ب نِ ا ُحسني 
 ن  نا مِ ك  َر أد   ن  يا مَ ت  فُ بِ  كامُ جَت رِك َعلي ِو األح   الذك كاَن   : َرمِحَُو اهلُل  قاَل ُُمَمند  ، و  8مٍ عاصِ 
أو  دارٍ  ن  دا بِِو مِ هِ ما شَ  مجيعَ  اَحَّت جيوزَ  نِ ي  دَ هيالشن  ةِ شهادَ بِ  مُ كُ ال َي   يَ القاضِ  ان أنا شاُيِ مَ 
 ال َيضرُ و : وقِ ثااِ يف وَ  ارِ طّ العَ  ب نُ اقاَل ، و َك َذلِ  دودِ َعلى حُ  مااِ ص  اعَ  وَ فِ تن يعَ  إىل  أا   ضٍ أر  
َ عَ  فااِ رِ ع  يعَ  دااِ دا فيِو إاّل شاهِ هِ شَ  ارِ قَ لعَ ا كِ يف املل   نِ ي  دَ يهِ الشن  ةَ يازَ حِ  قاَل ، و كِ ل  َك املِ َذلِ  ني 

 ةَ فَ صِ  الشُّهودُ  فَ رَ عَ  فإا   ضٍ أر   أو   يف دارٍ  لٍ جُ رَ لِ  مُ كُ َي   مِ يف احلاكِ  شواِ املاجَ  نُ واب   ُمَطرِّف  
                                                                                                                      

 . «ت»سقط  من  1
 . «ت»االعتورها، والتصويب من : « ز»يف  2

3
 . «ت»سقط  من   
 .تقوى األنفس: « ت»يف  4
 .اختاره: « ت»يف  5
 .37: ذ 6
 . «ت»سقط  من  7
وهععو يف متععل سععّر عيسععى بععن دينععار، : "يقععول فيععو الشععريازك. «ت»حسععن ابععن عاصععم، والتصععويب مععن : « ز»يف  8

 ( 514ص 5ا)، طثقات الفقهاء "ابن حثيب يف األَسعةيعتمد عليو 
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 كَ ل  َلُو َعلى تِ  دَ هأش   رضِ األ ها ومل يعرفوا صفةَ وحدن )ها ُكلن   دودَ احلُ  ها أوِ دودَ وحُ  ضِ ر  األ
ةَ فَ صِ  فواَ رِ ع  ال يعَ  كاَا الشُّهودُ   ا  إو . هودِ ش  مَ ل  ضى ِِبا لِ أننُو قَ  1(دودِ و احلُ أ ةِ فَ الصِّ 

وال  رضِ األ 2
حَ جوا رَ خَ  رواِ طاعوا باعُ  ا  إفَ  ،ةِ نَ ها باملعايعَ زَ و  حَ  واَ فرِ ع  يعَ  م  وهُ  ،ةِ فَ الصِّ ها بِ دودَ وال حُ  ََ  3ازواَف
حَ  ََ يف وه وحَن   دوالً روا ِبَذِلَك عُ ضَ وأح   ،تاباً ثوا ِبَذِلَك كِ تَ وكَ  ،دوا َعلي وِ هِ ما شَ  مجيعَ  3ازواَف
 4[اَ كونو يَ ]َّنا إَك يف َذلِ  الشُّهودَ  ان أ -اهلل  مُ هُ مِحَ رَ  - هم  لّ كُ   م  هُ تعُ إشارَ  هِ ذِ هَ فعَ ، عيسىلِ  اجلدارِ 
 ت  ذَ فِّ ونعُ  ،قودِ العُ  حابُ و أص  طَ رَ دوا فيِو َمَع ما شَ هِ ما شَ  يعَ مجَ  َيوزواَ  م  هُ أو  ،دٍ واحِ  ن  مِ  رَ تعَ أك  

إىل  تيجَ ح  ا  ال  جِ سِ  -اهلل  كَ قَ فعن وَ  - دُ ال جتِ   َ فّن  ،  تُ الّ جِ ت َعلي ِو السِّ دَ قَ عَ وانع   ،كامُ بِِو األح  
 ن  ا مِ وهَ افُ طَ  الشُّهودَ  فيِو أان  َقيندَ إاّل وَقد  تعَ  5ديِ والقَ  ديثِ يف احلَ  ةِ يازَ احلِ  ضورِ حُ  دِ ق  عَ  رِ ك  ذِ 
ز  523/ ] ها لِ داخِ  ن  مِ  م   ِِ و  قَ ىن لِ ع  مَ  فّكُّ ، نا فيوِ د  هِ وقالوا هذا الذك شَ  ،هاجِ ها وخارِ لِ داخِ 
َاى داراً  لٍ جُ رَ  ن  عَ  -َرمِحَُو اهلُل  - غُ ثَ وَقد  ُسِئَل أص  ، وضُ ع  في ِمن ُو بعَ ك  ها إذا كاَا يَ جِ وخارِ [   اش 
 جوعُ ك الرُّ اَ ش  مُ ل  لِ  ل  هَ ، وتَ ثَ ها وأثع  ن  مِ  طٍ يف حااِ  ل  جُ عى رَ ادن فَ  ،هان  مِ و  ا َ  وَ هُ  وٍّ حَ  لِّ كُ بِ فيها و ما  لِّ كُ بِ 
 طَ و هذا احلااِ أننُو باعَ  مَ عُ ا  يعَ  أا   إالّ  َعلي ِو ميني   ال لَوُ ، و القاَل فَ  ؟ وِّ حَ تَ املس   طِ باحلااِ  عِ لى الثااِ عَ 
(اهلل كَ قَ فعن وَ )ها دن حَ  و  لَ ، و منيُ و اليَ قُ حَ ل  تعَ و فعَ نِ ي  عَ بِ 

 جوعُ الرُّ  َلكاَا َلوُ  ،حيطاها مجيعَ  فَ صَ وَ  أو   6
هاديدِ ح  تَ و لِ كِ ر  تعَ بِ  الّ إ ةُ لَ اخِ َعلي ِو الدّ     لَ خَ دَ  ل  وهَ  ،وِّ حَ تَ املس   يءِ الشن  رِ د  قَ بِ 

هذا الذك ال ؟  7
اهلل  شاءَ  إا   ةِ فَ والصِّ  دودِ احلُ  فاءِ يتإىل اس   تيجَ و اح  هِ ث  هذا وشِ  لِ ت  مِ لِ فَ ، رٍ ظَ فى َعلى ذك نَ َُي  

                                                                                                                      
 . «ت»سقط  من  1
 .مستدركة يف الطرة" صفة: "«ت»يف  2
 . «ت»فجازوا، والتصويب من : « ز»يف  3
 .يكونوا: « ت»و « ز»يف  4
 .يف القدي واحلديث: « ت»يف  5
 . «ر»سقط  من  6
 .باك ُتديدها: « ت»يف  7
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ِ الثعَ  رِ هذا األم   لِ ت  مِ  ن  عَ  2دٍ ألحَ  دولٍ عُ  فّكّ ، 1[َعان َوَجلن ] اهلل  َقد  أراحَ )  3الفٍ تِ إىل اخ   نيِّ
(ِمن وُ ) ل  ، وهَ 4(تام ِبوِ امنا األي  يل   ن  مَ  يارِ تِ ِمن ُو باخ  

َّلة جَت رك إاّل َعلى ثَ هذِ  5 َس 
 ؛أقاويلَ  ةِ الثَ ه امل

َ  آَخرهرَ ك  نا ذِ م  دن الذك قَ  ها الَقو لُ ن  مِ  ؛أقاويلَ  ، وُهَو الذك ِمل نا إلي و ، وقَعو ُل
ال  اعَ بالرّ  ان إ 6

 دٍ واحِ  دٍ شاهِ بِ  ةِ لن الغَ  8وقيفَ أى تَ رَ  ن  مَ : ولُ و  قعَ ، و فيها  داثِ ح  اإل نَ مِ  7عُ مينَ  ف  ق   وَ إالّ  فَ وقَ ت
 َك ماَذلِ  ن  مِ فَ  ،م  هُ دَ ن  عِ  طور  س  مَ  10َذاهَ ، و 9منيِ اليَ وَ  دِ اهِ ضايا بالشّ القَ  نَ مِ  وِ ثِ هَ ذ  ذك يف مَ لّ لِ 
(ُيراُ ) لِ ص  هذا األ ن  مِ ، و فرِّ طَ ومُ  ةِ حَ ضِ يف الوا غَ ثَ ه ألص  وُ وحَن   مِ القاسِ  اب نِ  نِ واه عيسى عَ رَ 

11 
هتارَ اخ   نِ مَ   ُ ل  وقعُ  ،إلي ِو  بَ هَ ذَ  ن  مَ  ةِ سارَ َعلى يَ  دِ الواحِ  دِ اهِ الشّ بِ  قالِ تِ االع  قاَل بِ  ن  مَ  لُ و  قعَ 

12 ،
َّلةِ يف هذِ  ناكَ ب  جاوَ  و  لَ  –انا ك اهلل وإيّ قَ فعن وَ  -  ُ أي  رَ و  َس 

 ر  تعَ ومل َُت   ،فيها مَ لن كَ تَ  ن  مَ  لِ و  قَ بِ  ه امل
 ب نِ  دِ حملمن  ضَ إاّل ما عارَ  كَ عَ ها مَ ضُ رِ ع  كاَا يعَ   ل  هَ  ؛بِوِ  كَ ءَ ضاقَ  ذُ فِّ نعَ َعلي ِو وتعُ  دُ مِ تَ ع  تعَ  الً و  ها قعَ ن  مِ 
 دن بُ ال كاَا   ل  هَ  ئاً ي  ضي شَ موين ال أق  تُ ك  َر تعَ  :فوا َعلي ِو ، فقالَ لَ تعَ اخ   ه حنيَ رَ شاوَ  ن  مَ  ثعَ تَ  رااَ م  عِ 
 يارَ تِ االخ   اكَ فانا اهلل وإيّ َقد  كَ  فإذ   ؟ يارَ تِ نا االخ  فُ لِّ كَ تُ  ه أو  تارُ َُت   الً و  نا قعَ والِ أق   يف رَ ظُ ن  يعَ  أا  
[أنع َفذَ ]نا المِ أع   ن  كاَا مِ   ن  يار ِمّ تِ إىل من االخ   وَ ثَ سَ  يارٍ تِ اخ  بِ 

  ُ لُ ص  ال يَ  ِمن   ديناً  َعَ وأم   أياً رَ  13
                                                                                                                      

 .«ت» ، والايادة من«ز»سقط  من  1
 .ألخذ: « ت»يف  2
 .غريه: « ت»يف  3
 . «ت»سقط  من  4
 . «ت»سقط  من  5
 . وقولة أخرى: يف مجيع النسخ  6
 .منع: « ت»يف  7
 .توفيو: « ت»يف  8
 .َمَع اليمني: « ت»يف  9

 .وهو: « ز»يف  10
 . «ت»سقط  من  11

 
 . « ت»هنا ينتهي الن  يف  12
َرة  ال توجَ  13  .ُد يف باقي الّنسِخ ، اقع َتضاها الّسياُذ هِذه زِياَدة  ُمَقدن
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، الفِ تِ االخ   رِ ك  إىل ذِ  ةَ َفال حاجَ  مَ دن قَ تعَ  ن  ِمّ  فاذِ االتِّ  دَ ن  عِ نا يارِ تِ اخ  بِ  م  هِ يارِ تِ الخ   ضَ عارَ يُ  ا  أ
 ُُمَمندٍ  ب نِ  مِ القاسِ  نِ عَ  ك  ه مالِ رَ كَ ل ما ذَ ت  مِ  الإهذا  ل  ه وهَ دِّ وضِ  ءِ ي  الشن  بِ ل  ِبَ  مُّ تِ يَ  ىنً ع  مَ  أكُّ و 
  َ مَ صَ فَ  رَ تعَ فّك   ماً و  ة يعَ بيعَ رَ  1[  ]قاَل  وِ سِ يف ةلِ  دٍ َعلى أحَ  دُّ رُ يعَ  كادُ ال يَ  مُ كاَا القاسِ   : قالَ 
 ذُ ن  ما كاَا فيِو هذا مُ   َ أرأي   انَِئَك،شَ ال أنَا لَ  :وِ سااِ لَ فقاَل لِثَعع ِض جُ  ،مُ القاسِ  فَ رَ صَ فان   ،َعنوُ 
 يف    عَ قعَ وَ  فا ٍ أل   ثارِ تِ إىل اع   ب  اهِ ذ بَ هَ ذ  يَ  إاّل أا   من هُ اللن  ،ةٍ لَ ف  َعنُو يف غَ  اسُ كاَا النّ   ؟ مِ و  اليعَ 
 ةِ هادَ شَ بِ   ُّ صِ تَ  ال ةَ لَ ق  العُ  و أان قَعو لِ  ن  مِ  - و اهللقَ فعن وَ  -نا ثِ اهلل صاحِ  قيو أ  َعث دِ الفَ  وابِ جَ 
 ةِ هادَ شَ بِ  ةَ لَ ق  العُ  ُهَو َلُو أي ضًا أان ؛ و و هذاقَعو لِ  مومِ عُ لِ  وِ حابِ وأص   كٍ مالِ  لِ و  يف قعَ  دٍ واحِ  دٍ شاهِ 
ا ِهَي يف الغَ  دٍ شاهِ  ا ذَ اهلل ألنن  شاءَ  إا   غ  و هذا سااِ لُ و  قعَ ، و تِ الّ إَّنن  مِّ إىل األعَ  بَ هَ و إَّنن
 الفُ تِ فما ِفيِو االخ   ،عٍ ضِ و  ما مَ  ريِ يف غَ  ثيبٍ حَ  نِ واب   ازِ املوّ  نِ ب  ال جود  و  هذا مَ  وُ حَن  ، و بِ لَ واألغ  
 الفُ تِ واالخ   اسُ لنّ ا عَ أمجَ  قولواَ و يَ مَ دن قَ تعَ  ن  ومَ  ،كٍ مالِ كَ منُة  إىل َذلَك األاِ  وَ ثَ د  سَ قَ و  ل  حاصِ 
 اسُ النّ وما كاَا  -َوفعنَقو اهلل  -، وَقد  جَييُء ، وإلي و يف َجوابِو  ذِ و ذالشُّ بِ  دُ قَ تعَ ع  ال يعُ  إذ   ؛جود  و  مَ 

ال وَ  ،طنيَ ثِ ن  تعَ س  مُ  ريَ غَ  فِ حُ الصُّ  نَ مِ  لنيَ م  تَ س  و مُ لِ ض  فَ نا اهلل بِ لَ عَ جَ  إذ    َ ي  لَ فعَ  ،َعلى هذا جيدواَ 
 َِ وااَ ر  مَ  ب نُ  فَعَقد  ُسِئَل محاسُ  ،يارُ تِ ا االخ  نّ مِ  نَ سُ حَ  و  لَ  منيَ عالِ  ّويلِ التن ِب

 ّلةٍ س  مَ  ن  عَ  2
قاَل فَ  ، َ ل  ما قعُ  فُ الِ ُتُ  مِ القاسِ  نِ الب   ة  ّلَ س  ذا مَ كَ   تابِ يف كِ : لُ ااِ قاَل َلُو السّ فَ  ،فيها فّجابَ 
ا مَ  ،هاريَ غَ سى ن  ها ونعَ نَ سَ إاّل أح   م  وا ِ أق   ن  مِ  ظَ فَ حن   أا   ريدُ ا ال نُ نّ إ إذا   مٍ لِّ كَ تَ مُ لِ  المِ الكَ  عُ ضِ و  وإَّنن

َ  ءِ ي  الشن  طارِ أق   يعَ مجَ  ضِ تَ ق  مل تعَ  الشُّهودِ  ةُ يازَ حِ  كاَن   
 يَ و أهِ تُ م  دن يب فيها ما قَ هَ ذ  ومَ ، وزِ حُ امل

إىل ما     فِ تَ ل  مل يعَ  ن  ب مَ هَ ىن مبذ  تغ  ور واس  الدّ   ِ تقلَ وإذا كاَا يا َسيِّدك َقد  اع  ؟ ال  أم   ة  لَ عامِ 
 خالِ إد   ن  َك مِ نا فيها إاّل ما يف ذلِ ثِ ذاهِ مَ  العِ ط  تِ كاَا الس    وٍ ج  وَ  فّكّ   ِ ق  النعن  نَ مِ  ةِ يازَ يف احلِ 

                                                                                                                      
 .بياض يف األصل بقدر كلمة 1

 أصععحاب يف معععدود،  القاضععي القاسععم أبععو كنيتععو»: ، قععال صععاحُب الععديثاا  ا مععداين َسععاك بععن مععرواا بععن محععاسهععو  2
 عليعو بقعي بل: وقيل دونةامل َساع منو يكمل مل إنو ويقال ،عالقة بن خالد مع إليو ُيتلف كاا، و  صغرياً  منو َسع سحنوا
انظععر الععديثاا «  الفقععو يف بارعععاً  الثععدا فقيععو حكمععو يف عععدالً  ورعععاً  مّمونععاً  ثقععة صععاحلاً  وكععاا ... فقععط التععاين النكععاح منهععا

  .553املذهب البن فرحوا ، ص 
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َ
َّلةِ ين السِ  ،ةِ قن شَ امل كاَا   ن  مَ فَ ، و إىل نَعف سِ  رَ ظَ نَ  ن  مَ  ِمن َك ُكلّ   َقد  مالَ يتال 1[  ] ما وهِذِه املس 
رِ َهَذا األَ  وِ ين لِ وَ أَ  ةِ فَ رِ ع  إىل مَ  بَ رَ وأقع   ،ا باعاً نّ مِ  لَ وَ أط   ها ت  كَ َر َقد  أد   ولي َ  ،وقوعِ وُ   ِ ق  وَ و لِ تِ ضَ ملعارَ  م 
/ ]  هادِ واإلش   دِ يُّ قَ التعن  نَ مِ  م  هُ نع  مِ  عَ نَ ا مبا قعَ نّ مِ  عَ نَ ق  يعَ  نا يف أا  قَ ثعَ سَ  ن  مَ  كَ رَ فيها ما أد   ةِ نايَ العِ  نَ مِ 

[إليو]نا ي    فّتعَ ق  الوَ  2]  [ ونن نا ولكِ رُ يع  لى ِِبا غَ تَ ث  يعُ  إىل أا   رِ ظَ النن  جاءِ ر  إو  [ ز  524
 دُ م  واحلَ  3

َّلةِ هذِ  ن  مِ  نُ نا حن  الصَ خَ  نَ سَ وما أح   ،هلل َس 
َرِضَي اهللُ  ةَ شَ عااِ  ن  عَ  كَ وِ رُ ، و اهلل شاءَ  إا   ه امل

ُر ؟السن هذا ما  ةُ وَ ر  عُ  يا:  ةَ وَ ر  عُ لِ     ها قالَ َعن   نا لَ عَ جَ ، م نَ غ  تعَ فعَ  ل  ّما عامِ إم و لَ س  تَ فعَ     إما ساكِ  يع 
َّلةِ يف هذِ  ثاً جَ أي ضاً عَ  ايدُ ا يَ ِمّ و . ونِّ مبَ  ةِ المَ السن  ريِ يف خَ  اكَ اهلل وإيّ  َس 

 ة  ين ثِ فيها صَ  عِ ناُز ومن التن  ه امل
ا     سَ ي  لَ  َشهاَدةٍ  َعلى 4]...[أهن

 ِمنن تَعر َضو َا ِمنَ  :اهو فيحانَ ث  ن اليت قاَل اهلل سُ واهلل مِ  5
الشَُّهَداء 

ٍل مِّنُكم  : قاَل  ن  ال ِمن ، و 6 ِهُدوا َذَوك  َعد  َوَأش 
ََ طَ رَ شَ  ن  ال ِمن و ، 7 ُة َرمِحَُهم  و األامِّ

 نَ سَ ح  ألو و ت  مِ  هولٍ مبج   منيَ لِ املس   نَ مِ  8اتٍ نَ بعَ  سِ ََخ   رااِ نا يف إخ  ي  لَ ما عَ  ر  ظُ ان  فَ ،  م  هِ ثِ تُ كُ   اِ ون دَ اهلُل يف مُ 
لَُو  صوح  ن  ومَ  عو   و  نا مَ لُّ كُ فَ ،  َ ه  نَعثعن  وِ ي  لَ وعَ   َ ظ  عَ ما وَ  ريِ اهلل َعلى كَ  ااكَ جَ  َسيِّدك اهلل يا نَ سَ ح  أو 
كاَا   ا  إلينا بِِو و ت  ما ابع   ظيمِ َعلى عَ  عواَ ا إلي ِو راجِ هلل وإنّ  اإنّ فَ ، رىك  الذِّ  نا إىلل  مِ  و  لَ  ر  كن ذَ ومُ 
 لَ خَ دَ  كٍ مالِ  ب نَ  سَ أنَ  ان أ كَ وِ رُ ؛  دِ ه  العَ  بِ ر  قعُ  نا َعلىلَ ثع  كاَا قعَ   ن  كى ِبِو مَ تَ اش   هذا َقدِ  9ناوُ ك  شَ 
؟ الة ه الصن ال هذِ و : َلُو  قيلَ فَ ،  اسَ َعلي ِو النّ   ُ ك  َر ِمّا أد   يئاً شَ  مُ لَ ما أع  : قاَل فَ  ةَ املدينَ  لَ خَ دَ 
الذك   رِ م  هذا األ ن  مِ  ةَ المَ ياَسيِّدك السن  اكَ نا اهلل وإيّ ثَ هَ وَ ؟ موها تُ ع  يعن لَي َس َقد  ضَ  وَ قاَل أَ فَ 

                                                                                                                      
 .بياض يف األصل بقدر كلمة 1
 بياض يف األصل بقدر كلمة 2

 .الو: يف األصل   3
 .سم يف النسخكلمة غري واضحة الر  4
 .لس : « ز»يف   5
 .282: الثقرة  6

 .2: الطالذ   7
 .َخسة ابنات: « ز»يف   8
ِتكاء ،  9 ََرِض ومبَع ىن االش 

ُو يّيت مبَع ىن امل  "(.شكو"انظر الِلساا ، مادة )الشنك 
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الَنا ِمن   الَ وَ  الغريِ  نَ نا مِ لفناه َعلى ما بِ كَ   بن َذلَك ال رَ  يلُّ ننُو وَ ، إو نِ و  ن عَ س  تّييده وحُ َأخ 
 . هرُ يع  غَ 

 

ألةث سر مِ [ ] 324]
،بي  1 ك وا و ِكانوا بي حاِلة  ِهِربز  أه   الّشمة   ِ ا أمرس 

َز   [؟ ه ر ِيجوز  الّتعر ض  ِل  م ب ِشير
 كَ مادِ عِ  ،مِ القاسِ  2اأبَ  ةِ ماعَ اجلَ  يَ قاضِ  لن األجَ  قيوَ الفَ . حيمِ الرن  محنِ الرن  اهلل مِ س  بِ 
 سيمِ نَ  احَ فّ نعَ  ،هءَ قااهلل بَ  أطالَ  ن  ومَ  ألع َلى،ا األخطلَ  يَ لِ مَ وعَ  ،مَ رَ ك  األ نادكن عِ و  ،مَ ظَ األع  
  3مِ لَ ي عَ امِ سَ  دِ ع  السن  رِ عذ   احَ ضّ وَ  دِ م  احلَ 

َ
اهلل  دامَ أ-و تُ ث  تَ كَ ،  اهلل ةِ ان عِ بِ  دِ ه  العَ  مِ رَ كَ   كورَ س  مَ  دِ ج  امل

بِ رَ ض  املِ  منَ  بيعٍ رَ  ن  ث مِ الِ التّ  الثاءِ التُّ  مَ و  يعَ  -كَ فيقَ و  تعَ 
 لِّ األجَ  األمريِ  ةِ ُملن  ة،وار ك طَ دِ او بِ  دِ املؤين  4

 ّييدِ لتّ ا[وَ ] فِ رُّ صَ التن  شارِ يف أع   و وأفازَ المَ ع  ألى اهلل تَعاىل أع   ُُمَمندٍ  أِ   لِ ضَ األف   لِّ األجَ 
 طريُ اعَ  كَ تابُ كِ  -ه اهلل دَ أين  -َعلي ِو  دَ رَ ما وَ دَ ن  و عِ سامَ وأق   رِ فَ الظن  نَ و مِ طوطَ خُ  لَ اَ وأج   ،وهامَ سِ 
 نَ ى الذيارَ صَ النن  رِ يف أم  ،  -اهلل هادَ أعا- ةَ طلَ ي  لَ ي طُ قاضِ  ،ةَ عادَ سَ  اب نِ  تابِ َعلى كِ  اً يّ وِ ط  مَ 
لى عَ ، و  بِ رَ ا َ  نَ مِ  صارٍ يف إح   م  وهُ  لقواَ مَ  زِ و  حبَ  ور م  عَ  ر ب نُ فَ ع  أبو جَ  ليلُ الدن  مُ هُ ذَ أخَ 
رُبَةٍ ]  لفظ اهلل تَعَعاىَل لَي َس الطريوُ  م  َذلَك َوقعاَل  ُ  عن   م  ِبِِ اهلل  عَ طَ قَ  بِ رَ األَ  لوغِ بُ  ن  مِ  5[َمق 
َ بعَ  - كَ ان اهلل عِ  أدامَ  -  م  هُ تعُ د  شاهَ ، و ناكَ هُ   الُفَقهاءِ  نَ مِ  رٍ ضَ ح  ومبَ  ،لِّ جَ األ األمريِ  كِ دَ يَ  ني 

وكلف  هِ رِ أم   ةِ َعلى حيلَ  م  هُ نع  مِ  دٍ واحِ  قدر ُكلّ و  – م  هُ قاءَ اهلل بَ  أدامَ  - ميكَ ظّ عَ مُ  رينَ املشاوَ 
 نُ من ضَ تَ يعَ  دٍ ق  عَ بِ  رَ هَ ظ  تَ اس   نِ ال مَ إ - كَ ان اهلل عِ  أدامَ  - م  هُ نع  ما مِ فَ ، ه رِ د  صَ  ناتِ بَ  ن  اعُُروا عَ 

                                                                                                                      
 . مسّلة غري واردة يف باقي النسخ 1
 . أبُو: يف األصل 2
ِد ، أك عالَِيو، وحينئٍذ تكوا الواُو زاادةً : ولعّل الصنواَب "  سامي وعلم ا د: "يف األصل 3 َج 

 . ساِمَي َعَلِم امل
ِلك ، : املضِرُب  4

َ
 (. 5/115اللساا، )ُفس طاط امل

 .إضافة يقتضيها السياذ 5
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 دَ قَ عَ ها ما انع  ن  ومِ ،   َ مبراكُ  دَ قَ عَ ما انع   قودِ العُ  نَ مِ . و َلوُ تِ لن مِ  لِ أه   راءَ شِ  و  أو ف سَ ه نعَ ءَ راشِ  و أو  قَ تع  عِ 
َ ثعَ تعَ  هُ و  رَ تعَ و اش  تِ لن مِ  لَ أان أه   رَ كَ ذَ  ن  مَ  م  هُ نع  كاَا مِ ، و سِ لُ دَ ن  واأل ةِ وَ د  العُ  الدِ بِ  ن  ها مِ ريِ وغَ  ةَ مبالقَ  أننُو  نين
َك يف َذلِ  م  هُ تعَ ين نِ  موا أان عَ زَ ، و ةَ ناسَ مبك   -اهلل  مُ هُ ان أعَ  - طنيَ بِ املرا دِ أحَ  كِ َعَلى مل   باذٍ 
 
َ
لِ ث  ِمن ُو حِبَ  هم  كَ سّ ومتََ سري ِ امل

ا كاَا رُ  2ورِ رُ الغُ  1 ما ، و األوطااِ  حنوَ  عاً نُاو و  طااِ إىل األو   جوعاً إَّنن
 -ضى تَ اقع  فَ ، واكّ وال شَ  كَ و لَ تُ ر  كَ ذَ ِمّا  ءٍ ي  فوا يف شَ قن وَ وا وال تعَ فّ كَ رى فَ كانوا أس    م  هُ روا أنعن كَ ذَ 
م  هُ لن اَ اليت كاَا أ ةَ من ذِّ م الهِ بارِ ضوا بإد  قَ َقد  نعَ  م  أهُ  رُ ظَ النن  - كَ ان اهلل عِ  أدامَ 

 4رواشّ وبَ  ،هامامُ غَ  3
 - ه اهللان أعَ  - لُّ جَ األ مريُ األ ذَ فَ وأنع   ،هاطامُ قهم ظُ فَ َُت   اليت كاَن    ةَ دَ ه  العُ  م  ما ِِ ع  أ سوءِ بِ 
 القاضي اب نُ ، و  وِ صِّ فَ  ن  قو مِ و  و وسَ صِّ َعلى نَ  رِ األم   ةُ ين لِ جَ  - كَ ان اهلل عِ  أدامَ  -ه هذِ فَ ،  م  هُ عَ يع  بعَ 
 كَ و أولئِ لَ قَ وعَ ، عَ قَ ووَ  رُ األم   فوَ اتّ  فَ ي  كَ   و  قن حَ تَ يعَ  ومل   ،عَ مبا َسَِ  ثَ دن حَ  -قاه اهلل أب   - ةَ عادَ سَ 
 أكِ والرن  دِ الفاسِ  رِ ظَ بالنن  لمنيَ املس   نِ عَ  لَ تَعَعلن وَ  لِ بالثاطِ  فَ سّ عَ تعَ ، هم اهلل ذَ قَ أنع   5او اكُ كن الفَ 
 رَ م  األ لُ قابِ تُ  - كَ ان اهلل عِ  أدامَ  -  َ وأن   ، ونِّ مبَِ  لِ العاجِ  6اِ رَ فَ العيم بِ زَ  اهلل  م  ، و  لِ القابِ 
َ   ُ وضِ وتُ  جِ جَ احلُ  كَ ل  تِ  ضِ ح  دَ بِ 

  صدَ ق  امل
َ
المي سَ  ن  مِ  غ  لّ ثعَ ، وتعَ  تَعاىل اهلل لِ و  حِبَ  جَ هَ نع  فيها وامل

  ُ ل  من َّ تَ :  فّجابَ . كاتوَر ة اهلل وبعَ مح َ ورَ  كَ ي  لَ عَ ايل َ اجلَ  المَ السن  ،هرَ طَ ه وأخ  رَ طَ وأع   ،فاهاه وأو  فَ أح  
  تابَ الكِ 

ُ
 نَ من ضَ تَ  الذك  [ز  521/ ]  لِ ص  فيِو يف الفَ  رَ ظَ النن   ُ ن  عَ وأم   ةِ قَ رَ ه الوَ هذِ  ين طَ  اَ رَ د  امل

 م  هُ ريرَ ق  وتعَ  ،وتِ طاعَ ه اهلل بِ دَ أين  مريِ األَ  سَ لِ َة   م  هُ ضارَ مُثن إح   لقواَ مَ  نِ ص  حبِ  صراينِّ النن  ليلِ الدن  ذَ أخ  
َ بعَ   فاذِ وإن   ،عهم  ي  بعَ  راً خِ آبِِو  رَ هَ ظ  تَ مبا اس   م  هُ نع  مِ  دٍ واحِ  هار ُكلِّ ظ  تِ واس   ،داً واحِ  اً دو واحِ ي  دَ يَ  ني 
 ال جَيوُز يف بابِ  م  َذلَك فيهِ  فاذَ ن  إ وأان  لُّ ال َيَِ  م  هُ عَ يع  بعَ  يل أان  وبااَ   ُ أي  رَ فعَ ،  م  َذلَك فيهِ  مريِ األ

                                                                                                                      
 .ِبثل: يف األصل 1
 (.5/597: خمتار الصحاح . ) الدنيا ما اغ تُعرن بو من متاعِ  ،الُغُروُر بالضم 2
 .أضلهم: األصليف  3
رَتو. أك  أزالوا وخلُعوا  4 َء إذا أخَذ ِبش   (. 5/22: خمتار الصحاح .) ِمن  َبَشَر الشني 
 ".َعَقَلو"بالّرف ِع بالواِو ، فاِعالً لِع" الفّكاكوا: "الفّكاكني، ولعل الصواَب : يف األصل 5
 . بالعرا: يف األصل 6
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عوها والذك نَ مَ فَ  ة  يَ ا  َعلي ِهم جِ     بَ رِ ال ضُ ، و ضوهاقَ نعَ فعَ  ة  من ذِ   م   د  قَ ع  مل يعُ  م  هُ ألنعن  ةِ نن والسُّ  وِ ق  الفِ 
و قِ ت  عِ  ن  بِِو مِ  رَ هَ ظ  تَ ما اس   م  هُ نع  مِ  دٍ واحِ  ُكلُّ    َ ثَ أثع   ُو إا  أنن  م  هِ رِ يف أم   ةُ نن ضيو السُّ تَ ق  وتعَ  وُّ و احلَ ثُ يوجِ 
الذك   ذِّ و والرِّ مَ اِ الذك لَ  رِ األس   نَ جوه ِبَذِلَك مِ رِ يخ  و َلُو لِ تِ لن مِ  لِ أه   راءِ شِ  وأو سِ ف  نعَ و لِ رااِ شِ  أو  

 دَ ع  نا بعَ لَ  اهلل َتعاىل ِمّا أباحَ  ألان  ؛رِ س  األ نَ بِِو مِ   َ لن وُتََ  ،كِ ل  املِ  نَ ِبَذِلَك مِ  فَعَقد  عتوَ  ؛كاَا فيوِ 
  ااِ ث خاإل

ُ
 وِ ت  العِ َعلي ِهم بِ  نن مُ نَ فعَ  ،م  هُ رَ ّسِ نَ  أا   ،م  فيهِ  ةِ الغايَ  كَ ل  تِ  لوغِ وبُ  ،كنيَ ِر ش  يف امل

ري ِ س  والتن 
 كَ قُ تع  أعِ : قاَل َلُو  حنيَ  ةِ مامَ يَ ال لِ أه   دِ يِّ سَ  ثالٍ أ ب نِ  ةَ مامَ تُ بِ   يبُّ النن  لَ عَ َكما فعَ   ،1

 ظيماً عَ  تُفادِ  هافادِ تُ  ا  إو  ظيماً عَ  يقت  عِ بِ  وُ تِ ع  فَقاَل تعَ ؟  مَ لِ س  تُ  ا  أ كَ أفادك بِ  أم   كَ ي  إلَ  بُّ أحَ 
 ةَ ان بّ  عَ   يبُّ النن  لَ عَ ما فعَ كَ و . «  كَ تُ ق  تعَ َقد  أع   »:  يبُّ قاَل َلُو النن فَ ، ظيماً عَ  ل  تُ ق  تعَ  ا  إو 
ا : و وقالَ يالِ عِ  ةَ رَ تع  كى إلي ِو كَ وشَ  رٍ د  رى بَ أس   ةِ لَ يف مُج   ِو أسرياً بِِو إلي   جيءَ  حنيَ  رِ اعِ الشّ  إَّنن
 كَ فادِ نُ  نا أا  لَ  تيجَ اح   كَ ذلِ كَ ، و  هور  ش  و مَ طولِ بِ  رُ ثعَ اعَ و  ،وقَ لَ فّط   ئاً ي  شَ  م   َُ  ألصيبَ   ُ ج  رَ خَ 
 ِبِ 

ُ
فَِإمنا َمّنًا بَعع ُد َوِإمنا : و تَعاىللِ و  قَ لِ  م  هُ قَ لِ ط  ونُ  داءً فِ  والَ م  األ م  هُ نع  مِ  ذَ نّخُ  أو   منيَ لِ س  م امل
 م  فاداة فيهِ مُ     كانَ فَ  اً أسري  عواَ ث  سَ  م  هُ نع  مِ  رَ سِ وكاَا أُ  رٍ د  رى بَ يف أس   لَ اَ َوهذا نعَ  ، 2«ِفَداءً 
 النن  وَ تِ ع  أُ فَإذا  ،م  وا ِِ أم   رِ د  َعلى قَ 

َ
يُعت ِثتونَو مبا  رِ األس   نَ صوا مِ لن وُتََ  كِ ل  املِ  نَ مِ  اَ و كور ذ  صارى امل

ُ ثّ أحَ  فإا  ، رارِ األح  قوا بِ ناه حلَِ ف  صَ ما وَ  بَ سَ حَ 
َ بعَ  قامَ وا امل َعلى  ةَ من الذِّ  األمريُ  مُ  َُ  دَ نا قاعَ رِ هُ أا   ني 

  ُ ثُ ت  يعَ  ن  َك إاّل مَ َذلِ  م  هُ لَ ا اهلل فعَ ِبَ رن خَ  بِ ر  احلَ  إىل دارِ  جوعَ الرُّ  ا إالّ و  أبعَ  إا  ، و ةِ يَ ا  طاء يف اجلِ إع  
ُ  رِ آلخِ  ك  ل  ِو أننُو مِ َعلي  

 م  هُ ذُ َك وأخ  َذلِ  لَ ث  َعلي ِهم قعَ  جومُ ه وا ُ دِ يِّ سَ  كِ ل  إىل مِ  دُّ رَ و يعُ فإنن  طنيَ رابِ امل
 إىل دارِ  خولِ َلُو يف الدُّ  اَ ذِ َقد  أُ  ن  َعنُو ِمن  تثوبَ  ن  َمَع مَ  أو   كاكِ الفِ  ةِ لَ يف مج   م  ما وهُ ين السِ 
ُ  مِ ك  حبُ  اللِ اإلخ   نَ فيِو ما فيِو مِ َهذا  لِ ت  مِ  ةِ لَ حملاوَ  بِ ر  احلَ 

ما هُ هومُ ف  الذك مَ  وِ ت  والعِ  ةِ فاداامل

                                                                                                                      
نع َيا َواللّععُو يُرِيععُد اآلِخععَرَة َواللّععُو َمععا َكععاَا لِنَععيبٍّ أَا َيُكعع قععال تعععاىل 1 ععَرى َحععَتن يعُععت ِخَن يف اأَلر ِض تُرِيععُدوَا َعععَرَض الععدُّ وَا لَععُو َأس 

 .17: األنفال، َعاِيا  َحِكيم  
2
 .4: ُمّمد   
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يَ نَفِ  ا  أنا ر  مِ وَقد  أُ  م  هِ الدِ إىل بِ  م  ِبِ   ُ لُّ خَ التن  ما  م  ُتُ دَ وفااِ 
 كِ ر  تعَ  ن  هذا مِ ، و  دِ ه  العَ بِ   م   1

رى األس   اهلل  سولُ رَ  وَ لَ أط  : هلُل َعنُو َرِضَي ا كّ رِ ص  الثَ  نِ سَ أ  احلَ  ب نُ  نُ سَ قاَل احلَ ، بِِو  فاءِ الوَ 
 سولُ َعلي ِو رَ  نن مَ  حنيَ  رِ اعِ الشّ  ةَ ان عَ  ّ بِ  لَ عِ فُ  كَ لِ ، َكذعَ جَ رَ  ةَ كن إىل مَ  عَ جِ ر  يعَ  أا   م  هُ نع  مِ  شاءَ  ن  مَ فَ 
ل  َعِلَم خِبُروِجو بَ  اهلل  سولُ َعلي ِو رَ  ر  كِ ن  يعُ  ومل   رِ ف  الكُ  إىل دارِ  ر  كافِ وُهَو   ةَ كن إىل مَ  عَ جَ رَ  اهلل 

َم أُحٍد، فَ  رِكنَي يَعو  ُش 
 ،اهلل  سولِ َعلى رَ  ضَ حرّ وَذهابِو إىل َمكنَة وعاَهَده أالن َُي رَُا َمَع امل

ِلمنَي َعِن اعُروِا اً رب  صَ  وُ قُ نعُ عُ     بَ رِ ه وضُ دَ ح  وَ  رَ سِ ُّ فَ  ُس 
، وَمَع ما يف ذِلَك ِمَن الَقط ِع بّس رى امل

راُجُهم  ِمن  داِر احَلر ِب، وَقد  أباَحِ  السُّننُة َفكنُهم  إىل داِر اإلس الِم  ء ياأش  وواِجب  َعَلي نا إخ 
رى و  ُمَطرِّف   ىوَ ه ورَ ريِ صورَة يف غَ ِهَي ُم   اب ُن املاَجشوِا َعن  ماِلٍك أنّو ُسِئَل َعن  ُمفاداِة أس 

ِلمنَي أَو َوَجَب ذِلَك عَلى اإلماِم ؟ قاَل  ُس 
َذ كوُروَا . نَعَعم  : ِمَن امل

وإا  ملَ  يُعت ِثِ  الننصاَرى امل
َتظ َهروا بِو، فالذك يوِجُب احَلوُّ  فيِهم  فيها َعن   2ََي ِثَسُهُم األمرُي َسَنًة يَتحّفظ أا  ما اس 

ُتُب إىل الِثالِد اليت يُعر جى أا  َيكوَا  وَقد  ةُ نَ السن   ِ ضَ قَ فإا انع   ،فيها م  ساداُتُ أمرِِهم ، وَيك 
ملَ  يَعتنِض   َلَدي و شّنُعُهم ، أَمَر بِثَعي ِعِهم  وَرف ِع ََثَِنِهم  يف بَعي ِ  املاِل و  ،م  هُ رُ َعلي ِو أم   مَ هَ ثع  تَ اس  

 فوَ إاّل أا  َيكوَا َما أن   م  أَثاهِ  ن  ه مِ ذُ و يّخ  فإنن  ،وِ مالِ  ن  َعلي ِهم مِ  وَ فَ ما أنع  ِلساداُِتِم  إاّل ِمق دار 
 املالِ   ِ ي  يف بعَ  م  هُ أَثانعَ  سُ ثِ وَي   اآلاَ  م  هُ عَ يع  بعَ  لُ جِّ عَ و يعُ فإنن  ،م  هُ نعَ َثَ  ذُ رِ غ  تعَ س  ها يَ ُكلِّ   ةِ نَ يف السن  َعلي ِهم  
 3اِ وُّ حَ التن  نَ ناه مِ د  ما أرَ ، وَلو ال اهلل تَعاىل  شاءَ  إا    م   ظرُ النن  وَ َك هُ َذلِ  إذ   ،م  ساداُتِ لِ 

ُ ثعَ وتعَ  ة  فايَ نا كِ د  رَ وفيما أو   ،يااِ نا يف الثَ د  اِ لَ  صارِ تِ واالخ   َعلى  ب  واجِ  ةِ لَ ازِ ه النّ يف هذِ  وِّ احلَ  نيُّ
ِلو ، وُهَو َويلُّ و  وِ تِ محَ رَ ه بِ دُ دِّ سَ ويُ  وابِ لى الصن عَ [  ز  521/ ] و لُ مِ َي  ، واهلُل القاضي  َفض 
 .التعنو فيِو 

                                                                                                                      
  يَ قِ بَ  نا إا  ر  مِ أُ : يف األصل 1
 .َيفض: يف األصل  2
 (.  342ص1، ا" حوز"مادة : اللساا))ناحية التحّوز من احلوزة، وهي اجلانب كالّتنّحي من ال 3
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َ  األراضيألةث بي  سر مِ [ ] 321]   [ ك را
 ءِ راكِ   ةُ لَ َّ س  ِهَي مَ ، و وِ ضِ أر   ن  مِ  راعٍ ذِ  ن ُو مااةَ مِ  1َاىك  ا إذا : اهلل قاَل القاضي أبو َعث دِ 

َُدوننَةِ  نَ مِ  ورِ الدّ 
َ ا  يَ وَسِّ  ةً يَ وِ تَ س  مُ  ضُ األر   كاَن ِ   فإا  : سامٍ أق   ةِ الثَ َعلى ثَ   مُ سِ قَ نع  تعَ فعَ ، امل

 م  س  ، وقِ  2(ري ِ والغَ ) مِ القاسِ  اب نِ  بِ هَ ذ  َعلى مَ  ا  جااِ  راءُ الكِ فَ ، لُ األون  مُ س  القِ  وَ وهذا هُ  ، عُ ضِ املو  
َ  ىمن سَ ه َحَّت يُ ياُ ال جيُ  رُ يع  ه والغَ ياُ جيُ  مِ القاسِ  نُ اب  فَ  عُ ضِ َلُو املو   من سَ يُ  إذا مل   3ثااٍ 

 ا وإا  ألهن  عُ ضِ و  امل
 طيوع  ها َعَلى أننُو يعُ قُ راكِ   عَ َوقَ و  ريكَ ك  أإذا قاَل َلُو  ث  ثالِ  م  س  وقِ ، 4ة  فَ لِ تَ خم   راضُ األغ  فَ  ت  وَ تعَ اس  
 تابِ كِ   ةِ ّلَ س  مَ  ن  َك مِ َذلِ  قومُ يَ ، و ُهماِمنع   فاذٍ اتِّ َفهذا ال جَيوُز بِ ، ضِ األر   َصاِحبُ  بن أحَ  ثُ ي  حَ 
 ا  ، وإم  س  فَعَهذا قِ ، أننُو جيوزُ   ِ ئ  ما شِ هُ دك أيعّ يثعَ  دِ َعلى أحَ  كِ جُ ون اَ إذا قاَل أتعَ  لِ األوِّ  كاحِ النِّ 
ُ  بن أحَ  ثُ ي  طيو حَ ع  َعلى أننُو يعُ  5اهُ قُ راكِ   عَ قَ وَ 

 ةً يَ وِ تَ س  مُ  ضُ األر   كاَن ِ   فإا  ، ضِ األر   نَ ك مِ اَ ك  امل
لِ ال ةِ لَ َّ س  مَ كَ   وٍ ج  وَ بِ  َفال جتوزُ  ةً فَ لِ تَ خم   كاَن     7إا  ، و 6ماهِ ثِ هَ ذ  َعلى مَ  ا  جااِ  كَ لِ ذَ فَ  الذك  ِعد 

 َفال جيوزُ ، باً و  ذا ثعَ ذا وكَ كَ ِمن ُو   تارَ َُي   ما َعلى أا  هُ عُ يع  بعَ  عُ قَ يعَ فعَ  يابِ التِّ  نَ مِ  واع  َيكوُا فيِو أن  
مٍ ]َعلى  8قافِ تن َحَّت يعَ  راضِ األغ   الفِ تِ الخ   [َرس 

 اً دواحِ  فاً ن  و صِ ُكلُّ   بُ و  كاَا التعن ، و 10ُيتارونو 9
 .يابِ التِّ  الفِ تِ اخ  كَ   مِ القاسِ  اب نِ  دَ ن  عِ  فُ لِ تَ َُت   ضُ ر  األ، و  ةً دَ واحِ  ةُ قَ ف  صَ  أو  

 

                                                                                                                      
 .أكرى: « ت»يف  1
 . «ت»سقط  من  2
 . «ت»آخر، والتصويب من : « ز»يف  3
 .ُتتلف: « ت»يف  4
 .كراق ا: « ت»يف  5
 .مذهثهم: « ت»يف  6
 .فإا: « ز»يف  7
 .يقفا: « ت»يف  8
 .«ت»، والايادة من «ز»سقط  من  9

 .  «ت»لتصويب من ، واما ُيتار فيو :« ز»يف  10
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وِ ألةث بي سر مِ [ ] 321]   [ المقرشوف  ِعنر قا  ب أ  قـِبرِ  ب لوو  اإلمام  جائ اث  أنو ِعفر
 لَ ث  قعَ  وِ فِ قاذِ  ن  عَ  ذوفِ املق   وَ ف  عَ  ان أ كٍ مالِ  لُ و  قعَ  ف  لِ تَ مل َُي  : اهلل  قاَل القاضي أبو َعث دِ 

: يَقولَ  كّا  فَ  مامَ اإل فِ القاذِ بِ  ذوفُ املق   غَ لن َك إذا بعَ و يف َذلِ قَعو لُ  فَ لَ تعَ اخ  ، و ا  جااِ  اإلمامِ  لوغِ بُ 
 عَ جَ مُثن رَ ، كَ يف َذلِ  اياِ العَ  دِ ث  عَ  ب نِ  رَ مَ عُ  لِ و  قَ بِ  ذُ ّخُ كاَا يَ ، و اإلمامَ  غَ لِّ ثعَ يعُ  وأا   وَ فُ ع  يعَ  َلُو أا   إان 
لِ  وُ ج  وَ فعَ  ،اً ا  سِ  ريدُ َلُو إاّل أا  َيكوَا يُ  وَ ف  َفاَل عَ  اإلمامُ  غَ لِّ إذا بعُ : قالَ َك فَ و يف َذلِ أيِ رَ  ن  عَ  و قَعو 
 نِ ي  والدن  صاصِ القِ كَ   ميَ َحَّت ال دَ  فِ ذ  قَ ال دن حَ  فإاّ  ،اإلمامِ  لوغِ بُ  دَ ع  ه بعَ دِ ق  عَ  ةِ يف إجازَ ل ون األ
لِ  وُ ج  وَ و . ماهُ نع  عَ  وُ ف  ما والعَ هُ كُ ر  َلُو تعَ  ا  جااِ فَ  ،قوذِ احلُ  نَ ا مِ ِ  ري ِ وغَ   وِ ف  العَ  نَ مِ  ةٍ عَ فِ ن  اين يف مَ و التّ قَعو 
 دِّ رَ  ن  مِ  لن وجَ  ان اهلل عَ  وُّ حَ  فِ القاذِ  دِّ يف حَ  وَ لن عَ و َقد  تعَ ألنن فَ  ،اً ا  سِ  ريدَ يُ  إالن أا   اإلمامِ  لوغِ بُ  دَ ع  بعَ 
َعلى  اً ا  سِ  ا إذا أرادَ فّمّ ، اإلمامُ  غَ لِّ َت بعُ مَ  وُ ف  العَ  َفال جيوزُ  ،دِّ احلَ َلُو بِ  وِ س  الفِ  اومِ و ولُ تِ هادَ شَ 
ا أرادَ دِّ حبَ  ةِ قَ لِّ عَ اهلل َتعاىل املتعَ  قوذِ حُ  طالَ إب   د  صِ ق  و مل يعَ ألنن  ؛كَ و َذلِ لَ و فعَ نَعف سِ  َعلى  اً ا  سِ  ه وإَّنن
:  اهلل سولُ قاَل رَ ؛ وَعلى نَعف سِ  ا ِ السن بِ  سااُ اإلن   رَ مِ أُ فيِو َقد   َكما قيلَ   ياً زانِ  دَ يوجَ  الّ ئَ و لِ نَعف سِ 
َتِا   ئاً ي  شَ  وراتِ ذه القاهذِ  ن  مِ  أصابَ  ن  مَ  » ،  ذاا إالن ساه بردااو : قالَ ، و 1«اهلل سا ِ بِ  فَعل َيس 
ِ لَ و  جيو القَ و  تعَ ،   .كِّ األِبرِ  المِ كَ   ن  مِ  ني 

 

 ن  شد  أور   ات  ِعلى أمو  فاق  اإلنر  ن  عِ  اِ جِ   ا عِ   ِ ج  الرو أنو سألةث بي مِ [ ] 327] 
 [ ر  رائ  الحِ  ة  لِ نا  بمِ  نو ك  يِ  نر أ سانِ حر ت  سر اش أنو 

َعلى  فاذِ اإلن   نِ عَ  اَ جَ إذا عَ  لَ جُ الرن  أان  بَ هَ أش   ن  اا عَ سّ حَ  ب نِ  عيدِ سَ  ن  عَ  كَ وِ رُ 
 ر  ه  َلُو شَ  بُ رَ ض  يُ  نن هِ ّمورِ بِ  م  قُ يعَ  إذا ملَ   رِ رااِ احلَ  ةِ لَ ناِ مبَ  نن كُ يَ  ا  أ سااَ ح  تِ س  اال أان  هِ الدِ أو   هاتِ أمن 

                                                                                                                      
: انظعععر ابعععن حجعععر، فعععت  الثعععارك) حعععديث ابعععن عمعععر أخرجعععو احلعععاكم، وهعععو يف املوطعععّ معععن مرسعععل زيعععد بعععن أسعععلم   1

 (.  2/821: ، و املوطّّ  52/487
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َ سِ ك  يَ َعلي ِو فعَ  نَ ق  تِ أع   وإال ،ِمن ُو َمَعوُ  نَ ش  عِ في ِمّا يَ ك  َّن ما يَ ه أد  أرن بعَ  ت  دَ جِ وُ  فإا  ، هوُ وحَن   َعلى  ْب 
 .نن هِ سِ فُ أنع  

  

ا  بـِعرِد ألةث بي سر مِ [ ] 328] ت ررجاِع امررأت أ الم عرِتدو رز ت جيا  للّرج    اسر أّن نـِِفِقِة ِش ر
ا  ِعن  النـوِفِقة    [أنر بـِروِق بِينِـ  ما الس لرطان  ل لرِعجر

ُ  نَ مِ  ةِ نن السُّ  الذِ طَ  تابِ كِ   ن  مِ  ََسَاِع ِعيسىيف 
َ بعَ  طااُ ل  السُّ  ذَ رن فعَ  فإا  ، ةِ جَ رَ خ  تَ س  امل  ني 

َِ ه  شَ  ةَ قَ فَ نعَ  دَ جَ مُثن وَ  ةً قَ فَ نعَ  د  إذا مل جيِ  وِ أتِ رَ وام   لِ جُ الرن   مل   إا  ، و ِِبا كُ لَ أم   وَ هُ فعَ  ةِ دن وِهَي يف العِ  ٍر
َك َذلِ  أرَ  َك ملَ  َذلِ  وَ ثَ وما أش   ماً و  يعَ  رَ شَ عَ  ةَ سَ م  واعَ  ةِ رَ شَ والعَ  ةِ سَ م  اعَ  لَ ت  مِ  ةَ سريَ اليَ  امَ إاّل األيّ  د  جيَِ 
َ  دُ ث  قاَل عَ . هذا وُ حَن   ةِ حَ يف الواضِ ، و َلوُ 

 رٍ ه  شَ بِ  راً ه  َعلي ِو شَ  ةُ ريضَ و والفَ قوتُ  ن  هذا فيمَ و : كِ لِ امل
 و  الذك لَ  وِ أتِ رَ م  ال دَ فَإذا وج، ومالِ  ةِ لن وقِ  ومِ دَ عَ لِ  امِ و باأليّ ا كاَا قوتُ َّنن إِ كاَا   ن  وأّما مَ  ،كَ َذلِ  لَ ث  قعَ 
 نيَ و وبَ نَ يع  و فيما بعَ تُ و وطاقعَ تُ حالَ  فُ رَ ع  تعُ  َعلي ِو والذك بِِو كاَن    و  لن طَ مل تُ  1(الً أون )ِبِو  جاءَ  كااَ 
َ  اب نِ  تابِ كِ   ن  ومِ ، شوا يَقولُ املاجَ  اب نَ   ُ ع  َسَِ  كَ ذلِ كَ ،   ةُ عَ ج  و بِِو الرِّ لَ فعَ  وِ أتِ رَ ام  

 ك  قاَل مالِ  ازِ ون امل
ر ه  الشن  سرييء اليَ قاَل ال واهلل إاّل الشن فَ ؟  ل  َلُو أجَ  بُ رَ ض  و أيُ رأتِ َعلى ام   وُ فِ ن  ما يعُ  ال جيدُ  ن  يمَ ف
والذك َعلي ِو  ُُمَمند  [ قالَ ]. ةِ دن يف العِ  ةُ عَ ج  ي ها الرِّ و َعلَ ولَ  عامِ الطن  نَ مِ  اسِ للنّ  دن بُ  ال، و ودونَ  أو  
ز  527/ ]   بُ هَ ذ  ُهَو مَ ، و ِمن وُ  ريب  و قَ أر ه  الشن  ةِ قَ فَ النعن  بِ لَ  طَ يف مِ وُّ لَ يف التعن  كٍ مالِ  حابُ أص  
 ، و ويف قَعو لِ  كٍ مالِ [ 

َ
 لِ جُ أننُو قاَل يف الرن  كٍ مالِ  ن  عَ  عٍ نافِ  نِ ن اب  عَ   ٍ وى أبو ثابِ رَ  سوطِ ث  يف امل

رَأَتُو َتش كو بِو ام 
نَعُهما بعَ  ذُ رِّ فَ يعُ  لطااَ السُّ  ان أي ها َعلَ  وُ فِ ن  ما يعُ  أننُو ال جيدُ  2 و لَ جِّ ؤَ يعُ  أا   دَ ع  بَعيع 

يف َذلَك  رُ ظُ ن  يعَ : ك  قاَل مالِ ؟ َّّن ِبوِ تَ س  يُ  م  وكَ  لُ جَ َك األَذلِ  م  كَ فَ َلُو  قيلَ ، فَ ةِ قَ فَ النعن  ماسِ تِ الل  
مُثن . ِِبا اجلوعُ  ِر ما ال َيُضرُّ د  قَ وبِ  ،كَ لِ ه  تعَ و فعَ أتُ رَ ام   عُ و ما ال جتَ  رِ د  قَ ه بِ وَ وحَن   مَ و  ه اليعَ رُ ؤخِّ يُ فعَ  اإلمامُ 

                                                                                                                      
 . «ر»سقط  من  1
 . «ر»يشكي المرأتو، والتصويب من : « ز»يف  2
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ِ والتنالثََة وحَن َو ذِلَك، فإا  و  مَ و  بِِو اليعَ  رُ ظِ تَ ن  يعَ قاَل يف َمو ِضٍع آَخَر إننو   ذَ رن ما فعَ  دَ ع  بعَ  رَ سَ أي  اليَعو َمني 
نَعُهما فعَ  اإلمامُ   .اُتِ دن يف عِ     ِِبا ما دامَ  وُّ أحَ  وَ هُ بَعيع 

 

ٍِيرر ن  سألةث بي اعرت راض  ابرن  الرحاج  مِ [ ] 329]  ِعلى عيِسى بن  ِس ر ز ِو
م  براو  الّراع ف  مِن ال و ا  قبرِ   مام أ    [ب ي ح كر

ااِّ بأَ اضي قاَل الق اُن ظُر  إذا َانن الرّاِعفُ :  و َعث ِد اهلِل ب ُن احل 
َأان ِإماَمُو َقد  فَعرََغ ِمَن  1

ِمِل الّصالَة، َفذُِكَر يل َعِن مُثن تعَ  ،الصنالِة َفَصّلى يف أَقع َرِب ال َمواِضِع ِمن وُ  َ َلُو َأان اإِلماَم ملَ  يُك  ثَعنين
لِعيَسى َعِن اب ِن ال قاِسِم "  ِكتاِب ا َدينةِ "اب ِن ال ماَجشوِا أننُو اَل ِإعاَدَة َعلي ِو، َوذُِكَر يل أَان  يف 

ّ موَم َيصرُي ُمَسلِّ  ؛ أَلان ال َم  .ماً ِإماماً يف الصنالِة قَعث َل اإِلمامِ ِمتع ُلُو، ويف ذِلَك عن دك اع ِااض 
 

ِي الق نوِت قبرِ  الر كوع  سر مِ [ ] 352]  [ألةث ب يِمنر ِنس 
ُنُ  قَعث َل الرُّكوِع ع فَعُيعيُدهُ  2ِإذا: قالَ  و َنِسَي ال ُقنوَت قَعث َل الرُّكوِع ع وكاَا ِمنن  يَعق 

3 
ٍد . بَعع َدهُ  ُجد  بَعع دُ   4َك َوَاَهَر يل َذلِ : قَاَل اب ُن ُرش  ُجَد قَعث َل السنالِم فَعل َيس  . َكَمن  َنِسَي َأا  َيس 

وَنظريَُُتا َرُجل  : وقاَل القاضي أَبو َعث ِد اهلِل 
َدَث  5 َعَة التّانَِيَة مُثن َأح  أَدَرَك ِمن  َصالِة اإِلماِم الرنك 
، َفَصّلى الرنُجُل َفذّ  ِلف  َتخ  ِو َرمِحَُو اهللُ،  ،6اً اإِلماُم َفَخرََا وملَ  َيس  ثَعَرين ِِبَا اب ُن َما داَا َعن  َعمِّ َأخ 

َعُة األوىل َمَع اإِلماِم : وقاَل . َفهِذِه يَعث َدُأ ِفيَها بِال ِثناِء قَعث َل ال َقضاءِ  واذ ُكِر الرنُجَل تَفوتُُو الرنك 

                                                                                                                      
َُصلِّي الراِعُف ُهَو النِذك يُعَثاِغُتُو دم  ين اِ  1
ديِد الُوضوءِ  هُف من  أن ِفِو فيض َطرُّ امل  . إىَل َقط ِع الصالِة لَتج 
 .َوإَذا: قَاَل :  « ز»يف  2
 .«ز»فيعيد ، والتصويُب ِمن  : « م»يف  3
 .يف َذلَك : « ز»يف  4
 . «ت»هنا تثدأ هذه املسّلة يف  5
 .َصلنى فرداً : أك   6
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َعِة التّالِتِة، ُهَو جاِلس  يف التنَشهُّ و  فَعُيَصّلي َمَعُو َثالَث رََكعاٍت فَعَيذ ُكرُ  َدًة ِمَن الرنك  ِد َمَعُو َسج 
َعٍة بَعع َد َسالِم اإِلماِم  َدًة يتَوِهَي التّالَِتُة ال -فَِإننُو يَقوُم ِإىل رَك  َقَط ِمن ها َسج  َرأُ ِفيَها بُِِّم  - َأس  يَعق 

َدها، مُثن يَقوُم ِإىل أُ  ُجُد ٍة ويَعَتَشهنُد وُيَسلِّمُ اإِلماِم بُِّمِّ ال ُقر آِا وسورَ  1وىلال ُقر آِا َوح  بَعع َد ، وَيس 
ََّلُة أي ضاً يَعث َدأُ ِفيَها بِال ِثناِء قَعث َل ال َقضاءِ   . السنالِم، َفهِذِه ال َمس 

ِ وملَ  جَي ِلس  َفُسثَِّ  َلُو : شاُم ب ُن أمح ََد و قاَل هِ  ِإذا قاَم ِمن اثع َنتَعني 
َفَجَلَس مُثن ُسثَِّ   2

ِجِد  ال عاِمِد، وَقد  َجَرت  الب ِن َكرموُهَو َ  فَِإننُو يُعيُد الصنالَة ألَننُو زاَد ِفيَها جاِهالً  َفقاَم؛ 3َلوُ  مبَس 
 .السنيَِّدةِ 

 

ت كار  بي ت جارِا  الع روض  والطوعام  ألةث بي سر مِ [ ] ب. 352]  [ اشحر
ََّلة  ]  َُدوننَةِ  كارِ تِ يف االح    4[َمس 

 :أننُو قالَ  مِ القاسِ  اب نِ  ةِ وايَ رِ  ن  مِ  رَ خَ آ عٍ ضِ و  يف مَ  يف امل
 نَ مِ  عُ نَ ه َكما مُي  رُ كِ تَ ََي   ن  مَ  عُ نَ مُي   اسِ النّ بِ  رن إذا أضَ  يءٍ شَ  ُكلّ   لُ سَ والعَ  نُ م  السن والعص َفُر و  :قالَ 
َُدوننَةِ  مِ القاسِ  اب نِ  ةِ وايَ رِ  الفُ هذا خِ ، و بِّ احلَ 

 ن  عَ  شواِ ملاجَ ا ُمَطرٍِّف واب نِ  ةِ وايَ رِ و لِ وافِ ومُ  يف امل
  كٍ مالِ 

َ
َ بعَ  ذَ رن فَ فعَ  ثيبٍ حَ  أّما اب نُ ، و  ٍ ق  وَ  يف ُكلِّ  عامِ الطن  كارِ تِ ن اح  مِ  عِ ن  يف امل  عامِ الطن  ني 

و ثيعونَ مُثن يَ  ،وونَ اَ ش  يَ  ارُ جّ التُّ  كُ رَ تع  ثوه وال يعُ و إاّل جالِ ثيعَ يَ  ا  أياوا مل جيُ  عامَ الطن  ألان  ؛روضِ والعُ 
  نالَ يَ لِ 

ُ
ه أننُو إذا ري ِ وغَ  مِ القاسِ  اب نِ  لِ و  قعَ  ن  ي ها مِ َعلَ  ع  مَ تَ ج  مُ فَ  روضُ َوأّما العُ  ،ةصَ خ  رُ  اَ مو لِ س  امل
و ثيعونَ َك ويَ َذلِ  واَ اَ ش  يَ  ارُ جّ التُّ  كُ رَ تع  رى أننُو يعُ تَ  َأال ،بِوِ  ّسَ َفال بَ  اسِ النّ بِ  رُّ ضُ ال يَ   ٍ ق  اه يف وَ اَ اش  

َ بعَ  ذِ ر  الفَ  َعلى لُّ دُ فَعَهذا يَ ؟  م  ديهِ َعلى أي    .عامِ والطن  روضِ العُ  ني 
 

                                                                                                                      
 .ها َمَع اإلماملِّ صَ وىل النيِت ملَ  يُ هكذا يف مجيع النسخ ، واملقصود الركعة األ 1

 .َفُسثَِّ  ِبوِ : « م»يف  2

  .ُسعثَِّ  ِبوِ : « ز»و« م»يف  3

 .استهالل يقتضيو السياذ 4
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ِمنرن  ت ّجارز من د خول  األسواق  ألج   اإلضرار  ةث بي ألِ سر مِ [ ] 355]
ت كار    [ واشحر

: وقالوا م  عوهُ نَ مَ فَ  عامٍ طَ  راءِ شِ لِ  طاطِ س  الفُ  إىل يفِ الرّ  لُ أه   اَ رَ خَ : مِ القاسِ  قاَل اب نُ 
 م  نيهِ غ  رى ما يعُ القُ  لِ أه   دَ ن  وعِ  .وذِ السّ وا بِ رّ ضُ يَ  عوا إاّل أا  نَ مُي   ملَ   [:قالَ . ]نارَ ع  نا سِ ي  لَ عَ  1اَ و لُ غ  تعَ 
 قاَل اب نُ  .نار  كَ ها َعلى ما ذَ ن  مِ  بَ لُ ج  يَ لِ  فيها سوذ   ةٍ يَ ر  إىل قعَ  اَ رَ خَ  ن  مَ  كَ ذلِ وكَ ، عواَ نَ ميُ  م  هُ فإنعن 
 عامَ الطن  اَ ِر ه وُُي  تادَ اع   نِ َعلي ِو مَ  بَ رِ ض  ويَ  كارِ تِ االح   نَ مِ  عَ نَ مَي   أا   وذِ وايل السّ غي لِ ثَ ن  يعَ و : ثيبٍ حَ 
:  رٍ ك  أبو بَ  ي خُ اَل الشن ، قوِ مالِ  أسِ رَ بِ  وذِ َعلي ِو يف السّ  ثاعَ فَ  ، ٍ ق  وَ  ه يف ُكلِّ رَ كَ تَ اح   نِ مَ  دِ يَ  ن  مِ 
اَِ اه و اَ اش   مَ و  ِو يعَ الذك كاَا بِ  رِ ع  السِّ بِ  يعَ بِ  وإالّ  ،توفَ رِ ع  مَ     تَ ثَ ثعَ  َلُو إا   2ُتَِلُّ  الَ  ةً رَ حك   ريدُ يُ   3كُ َيش 
َ بعَ  ُمَطّرٍف  لِ و  و َعلى قعَ هذا ُكلُّ ، و  طاين واآلدامِ والقَ  ثوبِ احلُ  رُ سااِ  كَ ذلِ كَ ، و فيوِ  وذِ السّ  لِ ه  أ ني 
 ضرُّ الذك ال يُ   ِ ق  ه يف الوَ كارُ تِ اح   ثاحُ يُ  عامَ الطن  فإان  كٍ مالِ  لِ و  أّما َعلى قعَ ، و شواِ املاجَ  نِ واب  
ا يعُ  روضُ العُ أّما ، و فيوِ   .َفالَ  فيها وإالّ  اسِ النّ بِ  رُّ ضَ يُ   ٍ ق  يف وَ     يَ اُِ َك ِِبا إذا اش  َذلِ  لُ عَ ف  فإَّنن

 

اون   لى  ألةث بيسر مِ [ ] 352] راج  الطّعام  الِمخر أنو لإلمام  أن يِأم ِر بإخر
ت داد  الحاِجة    [األسواق  عند الِغ َ  واشر

كااَ َو  اوا  خَم   عام  طَ  دِ لَ الثعَ إذا كاَا بِ و : ك  مالِ  قالَ 
     ّسَ إلي ِو َفال بَ  اسُ النّ  تااَ واح   الءُ الغَ  4

 مااٍ زَ  لِّ  كُ ا يف ذَ هَ  لُ عَ ف  لَي َس يعُ ، و اعُ ثَ يُ فعَ  وذِ ىل السّ إِ  وَ اجِ رَ خ  بإِ  وُ لَ أه   اإلمامُ  رَ يّمُ  أا  [ ز 528 /] 
 .اسِ النّ  ةِ حاجَ  دَ ن  عِ  ولِكن  

                                                                                                                      
 . «م»تغلوا، والتصويب من : « ز»يف  1
 .ال َيال: « ز»يف  2
 .ويشرك: «م»و « ز»يف  3
 . «م»فكاا، والتصويب من : « ز»يف  4
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نرأ    ا  ن  نِ مر ي   ا  جارِ لت  ل دز لِ  لى بِـ  دز لِ بِـ  نر م   ام  عالطو   ِ قر نِـ أّن ألةث بي سر مِ [ ] 353] م 
 [ أ  نر عِ  رج  الشت يخر  د  لِ بِـ الب   رو أضِ 

 ةِ جارَ التِّ  ثيلِ َعلى سَ  دٍ لَ إىل بعَ  دٍ لَ بعَ  ن  مِ  عامِ الطن  لُ ق  نعَ و : اهلل مُ هُ مِحَ نا رَ يوخِ شُ  ضُ ع  وقاَل بعَ 
 رااُ خ  وإِ  ،كارِ تِ لالح   عامِ الطن  ياعَ تِ و اب  ثِ ش  ُهَو يُ ، و وُ ن  عَ  راُ الذك ُي   دِ لَ ثعَ البِ  رن ِمن ُو إذا أضَ  عُ نَ مُي  
 ةُ رَ أّما احلك  ، و و فيِو وباعَ  رَ آخَ  دٍ لَ و إىل بعَ لَ فيِو إذا محََ  ل  حاصِ  فاذَ تِ االر   ألان  ،فُّ أخَ  عامِ الطن 
 .د  بِِو أحَ  عَ فِ تَ ن  يعَ  أا   ن  َذلَك مِ  عَ نِ مُ فَ  عامِ الطن  ساكُ وإم  

 

تاِر األةث بي سر مِ [ ] 354] ِواز ، ِه ر ِلأ أنر ِيخر ر  ن سر ِلِم عنر ِعشر لروج      ا أسر
 [م ن ّن أرربِعا، بعِد ِوباا  ستٍّ ؟

(ر  ظُ ن  اُ :اهلل لقاضي أبو َعث دِ اقيو الفَ  قالَ ) 
 ثوس  َُم   نن وهُ  ةٍ وَ س  نِ  رَ ش  عَ  اَ َاون إذا تعَ  1

َعَلي ِهنن 
 تارُ أنا أخ  : قاَل فَ  4 ٌّ سِ  نن هُ نع  مِ  3يفَِّ وُ َحَّت تعُ  عاً بَ أر   نن هُ نع  مِ  ر  تعَ َُي   م  لَ فعَ  نَ م  لَ وأس   مَ لَ مُثن أس   2
رُ كُ ذ  نا أفّ. نن هُ ثعُ وأرِ  عاً بَ أر   تاتِ امليِّ  نَ مِ 

َّلةَ ذِ هَ  أان  5 َس 
َ ِّن وبعَ ي  بعَ  ت  رَ جَ  ه امل  نَ حا  مِ أص   ضِ ع  بعَ  ني 

الذك قاَل  6ديثِ احلَ بِ َك يف َذلِ   ُ ع  اَ نعَ و  ،واقيالثَ  عَ بَ إاّل األر   تارَ َُي   لَي َس َلُو أا  :   ُ ل  قُ فعَ  ةِ وَ د  العُ 

                                                                                                                      
 . «ت»سقط  من  1
 . «ز»زِياَدة  يقتضيها الّسياُذ الّلغوّك وال توَجُد يف " َعَلي ِهنن " 2
 .يو : « ز»يف  3
 .ستة: « ت»يف  4
 . «ت»فّذكر،والتصويب من : « ز»يف  5
 .«ت»إىل احلديث، والتصويب من : « ز»يف  6
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« نن هُ رَ سااِ  ذ  وفارِ  عاً بَ أر   نن هُ نع  مِ  ر  تعَ اخ  » :  قاَل فيِو 
 رُ ظاهِ فَ . ةٍ وَ س  نِ  رُ ش  و عَ تَ وَُت   مَ لَ أس   ن  مَ لِ  1

 تارَ َُي   َلُو أا   4إىل أان  وَ هُ  بَ هَ ذَ ،و  نن هِ لِّ كُ   نّ يهِ فِ  3هُ رَ يعن خَ  كَ ذلِ لِ فَ ،  2بَعَواقي نن هُ لّ كُ   نن أهُ  ديثِ احلَ 
َ  نَ مِ  عاً بَ أر  

ُ  ّلةِ س  مبَ  عَ اَ نعَ وَ ) .شاءَ  إا   ياءَ األح   تارَ َُي   أو   نن ثهُ ريَِ فعَ  واتِ امل
 اِ إذ   ري ِ غَ بِ  اُ ون اَ تعَ  َعلي ِو يعَ وىَل امل

 تِ و  مَ  دَ ع  بعَ  كاحِ النِّ  ةَ إجازَ  5(تارَ َُي   أا   يلِّ وَ ل  لِ فَ  ،الانو َجةُ   ِ ماتَ  ا  أ دَ ع  بعَ  يلُّ ِبَذِلَك الوَ  لمَ يع  فَ  وِ يِّ لِ وَ 
 الانو َجةِ  تِ و  مَ  دَ ع  بعَ  يارُ اعِ  يّ صِ الوَ ذا  َِ  امَ كَ ها فَ ثُ رِ ال يَ فَ  وُ خَ س  فَ  تارَ َُي   أو   ها الانو اُ ثُ ريَِ فعَ  الانو َجةِ 
وِّ احلَ  دَ ث  عَ  أان  رَ كِ ذُ ، و ةٍ وَ س  نِ  رِ ش  عَ  ضِ ع  بعَ  تِ و  مَ  دَ ع  بعَ  يارُ اعِ  يّ جوسِ مَ ل  َيكوُا لِ  كَ ذلِ كَ فَ 

 رَ كَ ذَ  6
َّلةَ  َس 
ِ لَ و  فيها قعَ  رَ كَ وذَ  ثريِ و الكَ تابِ يف كِ  امل  .ني 

 

 تارِ اخر بِ  خول  الد    ِ بر قِـ  از وِ سر ن   ن  بِ أرر  نر عِ  مِ لِ   ا أسر الروج    ألةث بي سر مِ [ ] 351]
 [ داقث واقي صِ بِ لر ل   ب  ج  يِ   ر هِ  ا، دِ واح   نو    نـر م  

 تارَ اخ  فَ  خولِ الدُّ  لَ ث  قعَ  ةٍ وَ س  نِ  عِ بَ أر   ن  عَ  مَ لَ ا أس  إذَ  يَ هِ و  7[سّلِّن عنها:] ة  يَ ثانِ  ة  ّلَ س  مَ 
يَعن َثغي أا  : 8[لو] ُ ل  قُ فعَ ؟ مِ القاسِ  اب نِ  بِ هَ ذ  َعلى مَ  داذ  ي صَ واقِ ثَ ل  لِ  بُ جيَِ  ل  هَ  ةً دَ احِ وَ  نن هُ نع  مِ 

                                                                                                                      
اهلل   سععولَ رَ  نعا أان غَ بلَ » : بلغنعا عععن عتمعاا بعن ُممعد بعن أ  سعويد قعال  ،بعن شعهاب قعالاعقيعل بعن خالعد ععن رواه  1
 7، اسعنن الثيهقعي الكعربى )«  و  لِّعقال لغيالا بن سعلمة ملعا أسعلم وُتتعو عشعر نسعوة   اخعا معنهن  أربععا وطَ  (ص)
 (.582ص

 . «ت»توا ، والتصويب من : « ز»يف  2
 . «ت»خرّيهن، والتصويب من : « ز»يف  3
 .أنّو: « ز»يف  4
 . «ت»سقط  من  5
 النكعع  كتععاب ألععف مععن مشعاهري فقهععاء عصععره،.الصععقلي القرشععي التميمععي هععاروا بعن ُممععد بععن احلععو عثععد ُممععد أبعو 6

، ا لععععد التععععامن، ص املععععدارك ترتيععععب: )انظععععر.  هععععع 411 سععععنة بالسععععكندرية تععععويف. ا، وغريهعععع املدونععععة واملسععععاال والفععععروذ
 (. 74-75ص

 . «ت»زيادة من  7
 .«ت»زيادة من  8
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ُ و كَ ألنن  ،هاداقِ صَ  فُ ص  نِ  ةِ الثَ التن  نَ مِ  ةٍ دَ واحِ  لِّ كُ َيكوَا لِ 
  َعلي ِهنن  يمَ قِ يُ  ُو أا  لَ  إذ   نن  َُ  وِ لِّ طَ امل

ننُو إذا إ :الذك يَقولُ  شواِ املاجِ  اب نِ  بِ هَ ذ  ى مَ أّما َعلَ ، و  عِ بَ َعلى األر   زادَ  ما الفِ خِبِ  هنن لِّ كُ 
نن هِ داقِ صَ  فُ ص  نِ  نن اقيهِ ثَ لِ  كواُ ويَ  عاً بَ أر   تارُ أننُو َُي   ناءِ الثِ  لَ ث  قعَ  عٍ بَ أر   ن  مِ  رُ تعَ ه أك  دَ ن  وعِ  مَ لَ أس  

1 
َّلةِ يف هذِ  الثِ لتن لِ  ان إرى أا  يَقوَل ح  ّفَ  َس 

نن هِ قِ ادَ صَ  فَ ص  نِ  ه امل
2. 

َّلةَ هذِ  يُّ عِ ادِ الربَ  عيدٍ أبو سَ  رَ صَ تَ اخ  )  َس 
يف  كِ ر  الشِّ  لُ أه   حالَ تَ ما اس  و : قاَل فَ  ه امل

وما كاَا يف  ،هذا مَ دن قَ َقد  تعَ ، و موا َعلي وِ لَ إذا أس    ُ ثُ ت  و يعَ فإنن  فاِسدٍ  داذٍ صَ بِ  كاحٍ نِ  ن  مِ  م  هِ دينِ 
 خُ سَ ف  وال يعُ  المِ يف اإلس    ُ ثُ ت  َك إاّل ما كاَا يعَ َذلِ  ن  مِ   ُ ثُ ت  و ال يعَ فإنن  روهٍ ك  مَ  رٍ أم   ن  مِ  م  هِ روطِ شُ 
 ن  مِ  هَ ما كرِ و : قالَ فَ  دٍ ي  أ  زَ  ب نُ  أبو ُُمَمندِ  رَ صَ تَ اخ  و . المِ يف اإلس   خُ سَ ف  َك إاّل ما كاَا يعُ َذلِ  ن  مِ 
 .3(واهُ سِ َبَطَل ما و  المُ و اإلس  ثُ ها ما يوجِ ن  مِ  مَ اِ لَ  م  هِ روطِ شُ 

 

ِداز مسألةث بي [ ] 316]  [ م غاِرِسةز باس 

: وصُّ نَ  5(هذا»مبا  4(لقاضياقيو الفَ »َعلي ها  بَ جاوَ  فاِسَدةٍ  ةٍ سَ غارَ يف مُ  ة  ّلَ س  مَ 
َم ِمن  َجوا  فيو أان َعلي وِ   ُ ف  قعَ ووَ  ؤالَ السُّ   ُ ل  ّمن تَ  ُر جاااٍة، فإذا ، وَقد  تَعَقدن ُغاَرَسَة َغيع 

 6امل
َوقَعَع   وَغَرَس الغارِسوَا يف َُخُِس األر ِض ما ذََكر َت ِمن  ُصنوِف التِّماِر َفال َيكوُا َ ُم  يف 

 م  هِ ي  لَ وعَ  ضِ ر  األ حابِ َك ألص  َذلِ  كواُ يَ ، و  يء  سوه فيها شَ رَ غَ األرِض وال يف الَغر ِس الذك 
 نَ مِ  سِ ر  يف الغَ مَتَوُّنُُو ا فيمَ  م  هِ لِ ت  مِ  ةِ رَ ج  َمَع أُ  ضِ لوه يف األر  عَ جَ  مَ و  يعَ  م  هِ سِ ر  غَ  ةُ قيمَ نَي سغارِ ل  لِ 

                                                                                                                      
  .صداقها: « ت»يف  1
 . «ت»صدقاُتن، والتصويب من : « ز»يف  2
 . «ت»سقط  من  3
 . «ت»سقط  من  4
 . «ت»سقط  من  5

 . «ت»وإذا، والتصويب من : « ز»يف  6
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َ
، وَ ُم  َعلى الغارِسنَي ما اغ تَعّلوا ِمن  ََثَِن  فيوِ  م  هِ مِ اكُ ُتَ   ِ ق  َعلي ِو إىَل وَ  م  هِ يامِ ويف قِ  ةِ ونَ ؤُ امل

  كَ ذلِ وكَ . والُ و أكَ و إا  كانوا اغ تَعّلوا أاعَراِا الِذك أُد رَِك َوقيَمُة َما أَكُلوا ِمن  
ُ
    اليت أوقعَ  ةُ لَ عامَ امل

ِ يعَ حَ الرن  شاءِ يف إن    ماً قااِ  م  ياهِِ ن  بعُ  ةُ قيمَ  ضِ األر   بابِ َعلى أر   لنيَ عامِ ل  لِ  كواُ ويَ  ،أي ضاً   ةٍ ا  جااِ ري  غَ  ني 
 :كاءَ َر ا كانوا شُ و  أبعَ  فإا  ،  ضِ ر  األ ةَ ِهم قيمَ عوا إلي  فَ د  يَ  أا   لواَ العامِ  رَ مِ أُ  ةِ القيمَ  عِ ف  دَ  ن  ا مِ و  أبعَ  فإا  
َد منُد ب ُن أمح َ قاَلُو ُمَُ . وباهلِل التعنو فيوُ  ،م  هِ ضِ أر   ةِ قيمَ بِ  ضِ األر   بابُ وأر   ،م  ياهِِ ن  بعُ  ةِ قيمَ بِ  اَ و لالعامِ 
 . احلااِّ  ب نِ 

 انتهى 
 

ر  ألةث بيسر مِ ]  1[أ. 357] قاق  الِفجر  [ وه ِو يأك    ِمنر تـِبِـيوِن ِلأ انرش 
 

َ ثعَ تَ فعَ  لُ جُ الرن  رَ حن سَ إذا تَ :  مِ القاسِ  قاَل اب نُ : اهلل  قاَل القاضي أبو َعث دِ   قاذُ شِ َلُو ان   نين
 ل  و يعُ فإنن  لِ األك   وُهَو يف حالِ  رِ ج  الفَ 

َ
 كَ ذلِ وكَ  ،َعلي وِ  ضاءَ وال قَ  ضُ مَ ض  مَ تَ فيِو ويعَ  ن  مِ  ّكولَ قي امل

َ  دُ ث  و عَ فَ وخالَ  ،َعلي وِ  ءَ ي  ُو وال شَ َعن   فُّ كُ يَ  ماعُ اجلِ 
ُل  : فقالَ  شواِ املاجِ  نُ ب   كِ لِ امل ليَس األك 

راَجُو  ، فَّرى عليِو القَضاَء إالن أا  يُعَعاِوَد لذََكرِِه مجاع  ولّذة  [ ز  529/ ] َكاجِلَماِع ، ألان إخ 
أو  ُُيَض ِخضَ 
 كَ ذلِ كَ : قالَ ، و شواِ ملاجَ افَّرى علي ِو الكفنارََة، وحسنَن ابُن حثيٍب قو َل ابِن  2

 . ِتويَ حاشِ  ن  و مِ تُ ل  قَ نعَ : قالَ ، و وطِّ خَ  ن  و مِ تُ ل  قَ نعَ 
 
تِـغرِرِق الّشّمة  ل بِـيرت  المال  ؟ألةث بيسر مِ [ ] ب. 317]   [ ِمنر كاِن م سر

                                                                                                                      
 . ب اليت تليها ، وهو خطّ بنّي  بدليل اختالف موضوعي ها.357وردت هذِه املسّلة مدةة باملسّلة رقم  1

 (. 382ص  5الفااو، ا: انظر )االستمناء ، : اعضخضة ومعىن . «م»أا ُتضخض،والتصويب من : « ز»يف  2



  

 

- 351 - 

َا َلُو أننُو كا ِ ُّ رَ العَ  مااَ ت  أبو عُ  ةَ فطيمَ  يل اب نُ  رَ كَ ذَ :  اهلل لقاضي أبو َعث دِ ا قيوُ قاَل الفَ 
تِو  – مفقا مرياأل راهيمَ إب   ن  عَ  ن  ي  دَ  ِلمنَي  –بَعع َد َمو  ُس 

 السودِ  اب نَ  الُفَقهاءَ  عَ مَ جَ فَ ِعن َد أمرِي امل
تَعغ َرُذ : اب َن أ  مَح اََة واب َن املس الين واب َن الثَعاّاِز القاِضَي مبُرّاُكَ  ، َفقالوا و  إان إب راهيَم ُمس 

  أمريَ  عَ أننُو َسَِ  لِ أج   ن  مِ  املالِ   ِ ي  ثعَ مالو لِ الذِّمنِة 
ُ
الوا قو  .ةِ من ذِّ ال رذُ غ  تعَ س  ننُو مُ أيَقوُل َعنُو  منيَ لِ س  امل

َل وقا. المِ الكَ  نَ هذا مِ  وَ حَن   يا أو  ن  يف الدُّ  ةَ كن مَ  ان إقاَل  و  َكما لَ   ،يف هذا حي   و صَ المَ كَ   ان إ
 ةِ من ذِّ ال ذُ رَ غ  تعَ س  مُ  راهيمَ إب   بّان  دواَ هَ ش  يَ  دولٍ عُ  ُشهودٍ  ن  مِ  دن البُ  م  هُ نع  مِ  ازِ اّ الثعَ  القاضي اب نُ 
َع ىن
ِة لِثَعي ِ  املاِل َفما تَعرََكو ال َحون فيِو لِل ُغَرماِء، وُهَو بَعي ُ  من ذِّ ال رذَ غ  تعَ س  مُ  راهيمُ كاَا إب    إا  : وامل

َ و بعَ كاَا مالُ   ةِ من ذِّ ال رذُ غ  تعَ س  مُ املاِل، وإا  ملَ  يت ُث   أننو  ِه ، وُيض َرُب و  ةَ فطيمَ  اب نِ  ماءِ رَ الغُ  ني  َغري 
ي نِ  ِر ماِلو ِمَن الدن هذا َمع ىن ما ذََكرَه يل اب ُن فطيمَة ِمّا َجرى يف . َمَعُهم  لِثَعي ِ  املاِل ِبَقد 

ِلِس إا  شاَء اهلل تَعاىل، وما قاَل فيها اب ُن الثَعاّاِز  َج 
ُو أنن  راهيمَ دول يف إب  العُ  هدَ يش   أا  امل
 ماءُ رَ غُ ال بَ رَ ضَ  ،رُ تعَ و أك  تِ كَ ِر كاَا يف تَ   فإا   ؟املالِ   ِ ي  بعَ  ن  مِ  دَ سَ أف   م  كَ   :قولواَ يَ ، و ةِ من ذِّ ال رذُ غ  تعَ س  مُ 

 . هذا حنوُ  َلُو أو   بُ ما جيِ  املالِ   ِ ي  بعَ  ذِ أخ   دَ ع  بعَ  يَ قِ فيما بَ 

 
طِة  الِخط  ألةث بي سر مِ [ ] 358]  1 [ الع لرم  ب واس 

كاَا نيبٌّ مَن األنثياِء  َُيُطُّ َفمن  واَفَو َخطُّو »: القاِضي أبو عثِد اهللِ  قَاَل الفقيوُ 
َع ىَن غرُي َما[: قاَل الشنارِحُ ]، 2«َعِلمَ 

َاَهَر َلُو؛ أك  َكاَا َنيبٌّ ِمَن األن ِثياِء َُيُطُّ، وَكاَا اهلل  3امل
يُد أا  يَعرَفو، َفَمِن اتّفَو َلُو أا  َُيُطن َذلَك َقد  َجعَل َلُو َذلَك اَعطن َعالمًة ملعرَفِة ما كاَا يُر 

اعطن َعِلَم، أك  أننُو وإا  خطن َذلَك اَعطن َفال يع لُم بِِو ما كاَا َذلَك الننيبُّ يَعلُم، ألان َذلَك  
ٍي مَن اهلل تنقديُر ونَفُي ال: وَمعناه" َعِلمَ "  وكاَن   للّنيبِّ ُمعجاة  َفكاَا ااهُر قَعو ِلو. كاَا ِبوح 

                                                                                                                      
سّلة يف نسخة أزاريف 1

ُ
 .أسفلو 358انظر املسّلة رقم  ،سهواً من الناسخ  تكررت هذِه امل

 .592ص 5ةمع الاوااد، ا 2
، ولَعلن الصواَب ما أثثتناه: « ز»يف  3  .َمن 
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اَل " ِعل م"، وِمتلُو يف القرآِا، وَلف ظُة 1«ِاعَمُلوا َما ِشئ ُتم  »: العلِم، مبعىن أننُو ال يعلُم َكما قَاَل 
َا ِفيِو قَعو لُو   .2«َفمن  واَفَو َخطنُو َفذاكَ » : أذُكُرها يف احلديِث ومل  َتقع  فيِو، وإَّنن

م  الِمرض  مِتى كاِن [ ]359]  3[م عرد يا، ح كر
 

لُ  :لَقاِضي أبُو َعث د اللنوِ ا قال الفقيوُ   أك   « ىوَ د  عَ  الَ » : مَ ى اهلل َعلي ِو  وسلن و صلن قَعو 
، َكعااَ   إا  ؛ فكم  وسِ يف نفُ  َعَلى َما يقعُ  :يريدُ  « ؤمُ الشُّ » : ولُ وقو   ،حقيقةً  ئاً ي  شَ  شيء   كدِ ع  يعُ  الَ 

ِرضُ اَل َيَِ »: وه قَعو لُ وُ وحن   .ذاذا وكَ ففي كَ  لُّ ال ُمم 
ُِص ِّ  4

 .  احلديثُ  5«َعلى امل

ريضِة  6[إذا َوَقعَ : ]مِلَ قَاَل إننُو أذًى، أك  : قاُلوا
َ
املرُض يف الصِّحاِح قلُتم  من  أجِل امل

لِعاَدُِتم  
َوأمنا احلقيقُة َفاَل يُعع ِدك. بِوِ  7

رى العاَدَة بّان  8 شيء  َشيًئا، وَقد  ََيتِمُل أّا اهلَل أج 
َريَضَة إذا حلن   بِالّصحيَحة َمِرَضِ  الصنحيَحُة، وذِلك بَِقَدِر اهلل اَل ِمن  َأجِل اإلِبلِ ا

  .إلبَل امل
 

دز من  ِمامسألةث ب ي [ ] 321] ِنةِ  ِزورِجيرن ،ك    ِواح   أقِاِم البِـيـ 
 [أنو ِزورِجِة اآلِخر  امرِرأت أ  

                                                                                                                      
 .398ص 6مصّنف ابن أ  شيثة، ا 1
ِلم    22 َرَجُو ُمس   .هع 1344، 1.ط( 138ص 8ا)السنن الكربى للثيهقي : ِ  الصنِحيِ  ِمن  َحِديِث اأَلو زَاِعىِّ ، وانظرَأخ 
 .وقد غفل الناسخ عن هذا التكرار. فانظرها هناك ،،[[217217]]  وردت  هذِه املسّلة أعاله ُت  رقم    3
 .املرض: « ز»يف   4
 (.2177/ 5ا)صحي  الثخارك  5
 .ذى واقعال أ(: 217مسّلة )« ز»يف  6
 .تعادهم(: 319مسّلة )« ز»يف  7
 .تعدك(: 319مسّلة )« ز»يف  8
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لُ : قاَل القاضي أبو َعث د اهللِ   ُكلُّ   إذا أقامَ :  1[مَن املَدّونَةِ ]اين التّ  كاحِ نّ يف ال وُ قَعو 
ا ام   ةَ نَ يعِّ ِمنُهما الثعَ  دٍ واحِ   عَ قَ وَ  داً، فإا  كاَا واحِ   نِ ي  دَ ق  يف العَ  يلن الوَ  أان : ناهُ ع  مَ . خااِ سَ ف  يعُ  وُ أتُ رَ أهن
 . َ ثُ ت  يعَ  أا   لُ تمَ َُي  وَ  لِ األون  رَ ِِبَا غيع   لُ اخِ يف أا  َيكوَا الدّ  كِّ للشن  خَ سَ فيَعن َثغي أا  يُعف   خولُ الدُّ 

َّلُة النِّ  [مهُ نع  مِ ] دٍ احِ وَ  ُكلُّ   ،اٍ و  زَ  ياءُ لِ أو   م  هُ فعَ  :لِ األون  كاحِ َوَمس 
 قدِ العَ بِ  م  لَ ع  يعَ  ملَ  وَ  ةٍ يَ يف ناحِ  2

 . هُ دبعنر  تَ فعَ  لِ األون 
أِلةث بي [ ] 113]  لوكة   ِش ادا  الطّبيب  ِمسر  [     بي ع يوب  الِممر

ِ ثيثَععععالقاضععي طَ  بَ صنععإذا نَ  ععيَ  ني   لَ َسعععّر  فَ  ،ةٍ لوَكععيف َِم   بٍ ي ععععَ دا بِ هِ َشععفَ  يعععوبِ  العُ يف هدااِ ش 
  عُ عا الثعااِ دَ فَع ،دا فيهعاهَ ش  يَ القاضي ِِبا إلي ِهما لِ 

َ
عامل  ،ماُتِِ هادَ إلي عِو يف َشع رَ ذِ يع ع َعلي عِو إىل أا   هودَ ش 

 ؟الَ  َك أم  َلُو َذلِ  ل  هَ  ؛اضيالق دَ ن  عِ  ةِ هادَ ا إىل الشن  ُ رَ يع  أي ضاً غَ  اوَ عُ د  يَ ولِ 

  

أِلةث [ ] 322] ِمسر
ر ن بي  3 رِج  ز أقاِم الح ّجِة ِعلى ابرت ياع  أبيأ ل دارز ِسِكِن ا ٍيـر

ِلة،؟ يازِت أ ِل ا عام   [  مّدا، ِطويلة،، ِه ر ِتكون  ح 

عععَ  ن  ِمعع ةً دن ُمعع مَ دن َهععا وَ يَهععىن فِ أو بَعع داراً  4لُ ُجععالرن  نَ كَ إذا َسعع َعلي ععِو  امَ َقععفعَ  ،دَ يَععز  َّ فَ  امٍ وَ ع ععأَ  ةِ رَ ش 
عع  قَععدِ ِ  اَا أَ َكعع  ارَ الععدّ  هِ ذِ َهعع ان إِ  :الَ قَععوَ  ،ل  ُجععا رَ يَهععفِ   ةً ثيَقععوَ ا نَععأَ  تُ د  َجععوَ وَ  ،وِ اتِعع َحيَ ا ِمن ععَك يف اهَ رَ تعَ اش 
َذ كورِ  اعِ يَ تِ االب  بِ   ُ م  لِ ا عَ مَ وَ  ،ذِلكَ ب

عي عَ ِضعاالقَ  دَ ن ععِ   َ ثَعثعَ وَ  ،اآلاَ  إىَل  ةِ ثيقَ الوَ بِ  الَ وَ  ،امل  يعاعِ تِ اب   دُ ق 
ععوَ  يعوِ بِ أَ 

ُ
ععحُ  مِ قععااِ ل  لِ  5(ااَ َكع) ا  ا إِ نَععلَ  نيِّ  بعَعع .رُ ِكعن  ى َعلي ععِو يعُ عَ دن امل  ل  وَهعع الَ ؟ أم   َنتِععوِ يعِّ ثعَ بِ  م  لَعع  يعَ  ا ملَ  ذَ إِ  ة  جن

                                                                                                                      
 . «ت»،و«ر»زيادة من   1
 . «ر»زيادة من   2
موع النسخ املتوفرة يف ة هانعتر على جواب ابن احلاا أو غريه عنوردت هذه املسّلة يف نسخيت أزاريف ومراك ، ومل  3
 .لدينا

 . رجالً : «م»يف  4
 . «م»سقط  من  5
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 قعععاَل إينّ وَ  وِ ِسعععف  نعَ لِ  يعععاعَ تِ ى االب  َععععادن  إاِ  فَ ي عععكَ َو  ؟يعععوِ بِ أَ  اعَ يَعععتِ اب   مُ لَعععع  يعَ  َو الَ َوُهععع ةً لَععععامِ  ةُ يعععازَ احلِ  كعععواُ تَ 
 .اعِ يَ تِ االب   ةَ ثيقَ وَ  ي ُ سِ نَ 

 

أِلةث [ ] 323] ِمسر
َ  بي  1 ِتأرِ ِنتر ِزورِج ا ب ي السوفر ، قم  طِالِِبترأ  ب الرك ِرا امرِرِأاز اسر

ِدت  ا بِأِنرِكِر أن ِيك وِن ِقدر ِأررِسِلِ ا    [     بـِعرِد ِعور

رَأَة    2[أَن  َ ] :َقِدَم   َفطََلَث   ِمن ُو الِكراَء َوقاَل   مُثن   [ز  111/ ]  َزو ِجها َعن  َسافَعَرت   ام 
 .ملَ  أَفع َعل   4َوقَالَ  3(فَّن َكرَ ) أَر َسل َتِِّن 

أِلةث بي[ ] 324] ِنة، ل ِديرنز بِادوِعى ِأنوأ  ِقِاان    يوان  ِمسر  [     ِمنر أقاِم ِعلى ٍيرر ن بـِيـ 
 

  َ ض  ثَ ا قعَ مَ  كَ أنن  ف  لِ ح  اِ  :قالَ فَ  هُ يناإِ  اهُ ضَ ى أننُو قَ عَ ادن فَ  نٍ ي  دَ لِ  ةً نَ يعِّ ثعَ بِ َعلي ِو  امَ قَ ا أَ ذَ إِ 
َ عَ تعَ يعَ  ل  هَ  ؛بَ هَ الذن  رَ ضِ ُُت   إالن أا   فُ لِ أح   الَ  :الَ قَ فعَ  ،6[َلكَ ]أَزُِا وَ  5[ِمن وُ ]  ،بِ هَ الذن  ضارُ إح   نين
 الَ  بِ هَ الذن  ارَ ضَ إح   أان  ،كَ ذلِ   ن  عَ  وابُ اجلَ فَ  ؟ الَ  ها أم  نِ ي  َعلى عَ  فُ لِ احلَ  كواُ ويَ  ،بِ هَ الذن 
مُثّ  ،فَ لِ ح  أَ  ا  ى أَ شَ خ  اَل أَ قَ  إا  فَ  ،نيِ بِالَيمِ  إالن  بُ هَ الذن  وُّ حَ تَ س  يُ  الَ  إذ   ؛منيِ اليَ  دَ ع  بعَ  الن إِ  بُ جيَِ 
 دَ هَ ش  ا أَ فَإذَ  ،ديٍ عَ َس بِ ولَي   ر  وسِ و أننُو مُ ثُ احِ َلُو صَ  دَ هَ ش  يَ  ا  اَا َلُو أَ كَ   ،مَ دَ عَ ال   ِِّن فَ لَ ح  أَ النِذك ي عِ دن يَ 

                                                                                                                      
 .مل نعتر يف النسخ اليت بني أيدينا على جواب  ذه املسّلة  1
 .«م»زيادة من  2
 .«م»سقط  من  3 
 .«م» نم ثياض ، والتكملةثياض ، والتكملةمتثوعة ب" وقا:  "«ز»يف يف  4
 .«م»، والايادة من «ز»سقط  من  5
 . «م»بياض يف األصل، والتكملة من  6
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 ا  إِ فَ  ،كَ دِّ ؤَ  يعُ َحَتن  سَ ثِ حُ  فِ الِ احل َ  نيِ ميَ  دَ ع  بعَ  مَ دَ عَ ى ال  عَ ادن  اِ إِ فَ  ،ون حَ تَ اس  وَ  فَ لَ َلُو ِبَذِلَك حَ 
َ  وِ ااِ ثَ وَ  ال  يف  ر  ظُ ن  اُ )؛ اهَ نع  مِ  ع  مَ س  يُ  ملَ   مِ دَ عَ ال  بِ  ة  نَ يعِّ َلُو بعَ  ت  دَ هِ شَ 

(ةِ موعَ ج  امل
1. 

 

أِلةث ب  ]  [325]  ِبةز ي ِمسر َز وه  ت ررعا  2[ ِعقرِدتر اسر

َّلة  مِ   :وُ صُّ ا نَ ذَ ا هَ مبَِ  احلااِّ  اهلل ب نُ  و َعث دِ بُ ي أَ اضِ لقَ ا قيوُ ها الفَ ن  عَ  أجابَ  ةِ ثَ ا ِ  نَ َمس 
  ةِ الثَ التن  قودِ ى العُ لَ عَ وَ  ،َعلي وِ   ُ ف  قعَ ووَ  ؤالَ السُّ   ُ ل  ّمن تَ 

ُ
 ارِ الدّ  دودِ يف حُ   ُ أي  ورَ  ،وُ قَ و  فعَ  ةِ خَ سَ تَ ن  امل

َ بعَ  الفاً تِ اخ   الثِ ا التن هاُتِ جِ  ن  مِ    ارُ الدّ  اَن ِ ا كَ فَإذَ  ،ةِ ثَ وا ِ  عاءِ ِا  س  اال ك  دَ ق  عَ  ني 
َ
 يف  ةُ دودَ ح  امل

ُ  عاءِ ِا  االس   دِ ق  عَ 
  ارَ ِهَي الدّ  الً أون  خِ سَ تَ ن  امل

َ
َذ كورَةَ  ةَ هوبَ و  امل

ُ  ةِ ثَ ا ِ  دِ ق   عَ يف  امل
 و ،اً يثانِ  خِ سَ تَ ن  امل

ا يمَ فِ  رَ ذَ ع  أو  ،وقَ قّ وُتََ  ،كَ ه ذلِ دَ ن  عِ   َ ثَ وثعَ ، ةِ يازَ احلِ بِ  -هان اهلل عِ  لَ صَ وَ -القاضي  دَ ن  عِ     نَ يعن عَ تعَ 
َ بعَ  الٍ ثَ مق   ب نِ  نِ سَ حَ  ب نِ  راهيمَ إب   دَ ن  عِ  ة  روثَ و  مَ  ارَ الدّ  أان  بُ وجِ يُ  مُ ك  احلُ فَ  ،وِ َك ُكلِّ َذلِ  ن  مِ  بُ جيَِ   ني 
ُ  وِ ي  نعَ ابع  

ِ حيطَ امل  نٍ سَ ها حَ جِ و  زَ  ن  مِ  ةً وثَ رُ و  مَ  ةَ شَ عااِ  ةُ صن حِ  كواُ مُثن تَ  ،ةَ شَ وعااِ  ُُمَمندٍ  وِ اثِ ريَ مبِِ  ني 
ال  ثوتاً ثُ  ةَ شَ ا عااِ ُتِ دَ فيها حلَِ ت  ثَ هَ وَ  ا  أا إىل صا َ واتِّ  ارِ للدّ  ةِ ثَ الواهِ  كَ ل  مِ   َ ثِ ت  يعُ  ا  أإاّل  وأخيها ُُمَمندٍ 
ِ كَ ل  املِ  مِ دَ إىل أق   رَ ظِ نُ   َ ثَ ثعَ  فإا  ، ع  ف  َيكوُا فيِو دَ   لَُو دواَ  مُ ك  احلُ  كواُ فَعيَ  ،وصالِ َمَع اتِّ  تارُياً  ني 

َ بعَ  ارُ الدّ   ِ يَ قِ يا بَ وَ تعَ اس   فإاِ  ،ثِ دَ األح    دِ ق  عَ  ُشهودِ  َشهاَدةِ  يف رَ ظَ النن   ُ ن  عَ وَقد  أم   .هدِ ِهَي يف يَ  ن  مَ  ني 
 القاضي ُُمَمندُ  دَ هَ أش   ا وَقد  مَ ين السِ  ،ناً ه  فيها وَ  أرَ  وملَ   ،جاً رَ خَم   وِّ احلَ  ثيلِ يف سَ  َ ا  ُ أي  رَ فعَ  ،ةِ ثَ ا ِ 
َذ كورِ  دِ ق  العَ  ثوتِ تُ بِ  - وهَ ج  اهلل وَ  رَ ضن نَ  -ب ََي   ب نُ 

 أا   دَ ع  بعَ  مَ كَ بِِو وحَ  وِ َعلى نَعف سِ  لَ جن وسَ  ،امل
 .احلااِّ  منُد ب ُن أمَحَد ب نِ ُمَُ  اَلوُ قَ . وابِ الصن  ةِ قيقَ حبَ  مُ لَ واهلل أع   ُه،رُ ظَ و نَ ثَ جأو   لَ صن أ

 - و اهللُ قَ فعن وَ  -قاضي ل  لِ  بُ جيَِ  ةِ ثَ ا ِ  دِ ق  عَ وبِ  ،َعلي وِ   ُ ف  قعَ ووَ  ؤالَ السُّ   ُ ل  ّمن تَ  :ابَ جَ أَ وَ 
 ا   أَ إىَل  ةِ ثَ واهِ ل  لِ  ارِ الدّ  كُ ل  ه مِ دَ ن  عِ   َ ثَ ثعَ  ا  أ دَ ع  بعَ  كَ ذلِ وَ  ،لَ مَ ع  يعَ  غي َلُو أا  ثَ ن  يعَ  اهُ إين وَ  مَ كُ ََي   ا  أَ 

                                                                                                                      
 . «م»سقط  من  1
 .  مسّلة غري واردة يف باقي النسخ 2
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ُ عَ تعَ وتعَ  ،هات  ثَ هَ وَ   .اهلِل التعنو فيوُ بِ وَ ، جِ جَ احلُ  اءِ يفَ تِ اس  وَ  وِ َك ُكلِّ لِ  ذَ يف  ارِ ذَ ع  اإلِ  دَ ع  وبعَ  ةِ يازَ احلِ ه بِ دَ ن  عِ  نين
  ِّ نَ بِ  دَ هِ ا شَ  َُ دُ حَ أَ  ،نِ ي  دَ اهِ ى شَ َعلَ  هُ ارُ دَ مَ : ةِ ثَ ا ِ  نِ عَ  ابَ جَ أَ وَ  .احلَااِّ  قَاَلُو ُُممنُد ب ُن أمَحَد ب نِ 

َ  دَ الِ وَ  مُ لَ ع  أننُو يعَ  دَ هِ وشَ  ،دِ ق  العَ 
 ؛وِ دااِ هَ  شُ يف  ضٍ اقُ نَ تعَ َولَي َس بِ  ،اهَ مُ دِّ هَ ويعُ  ارَ الدن  ِِّن ث  َ ا يعَ  هوبِ و  امل

هَ إِ ى  َعلَ اين التّ  دُ اهِ الشن وَ  ،وِ سِ ف  نعَ لِ  الَ  وِ تِ نَ بع  ال مُ دِّ هَ  ويعُ ِِّن ث  اَا يعَ أننُو كَ  لُ مَ تَ َُي   دَ الِ وَ ال   ان أِلَ  ي اضِ قَ ال   ادِ ش 
هَ إِ ى اين َمَعُو َعلَ الّشاِهد التّ  كَ ذلِ وكَ  ،ةٍ هادَ شَ بِ  ةِ ثَ ا ِ  ثوتِ تُ بِ  ا مَ  وُ تَ ادَ هَ شَ  نُ هِّ وَ يعُ  ي الَ اضِ القَ  ادِ ش 
ي اضِ قَ ال هُ دَ هَ ش  ا أَ ى مَ َعلَ  دَ هِ مُثن شَ  ،مُ لَ ا يع  يِو َعلى مَ فِ  دَ هِ شَ  وُ نّ أِلَ  ؛عاءِ ِا  االس   دِ ق  يف عَ  دُ هِ ش  يُ 
دُ ق  عَ فعَ  ،هُ دَ ع  بعَ  ةِ ثَ ا ِ  دِ ق  عَ  ثوتِ ثُ  ن  مِ  وِ وتِ ثُ ى ثعُ لَ عَ 

 كُ ل  مِ   َ ثَ ا ثعَ إذَ  الٍ حَ  ى ُكلِّ َعلَ  ل  امِ عَ  ةِ ثَ ا ِ  1
 .اهلِل التعنو فيوُ بِ وَ ، ةِ ثَ اهِ وَ ال  

  

أِلةث بي [ ] 326]  أّن م طر ِ ِمسر
َ لرمث  2  [  الغِن ّي 

َّلة  يف   يبّ النّ  و ألان تُ هادَ شَ  4(ِبَذِلكَ ) دُّ رَ أننُو تعُ  نوا  ح  وسُ  غُ ثَ أص   ىو رَ : ِِّنّ الغَ  3ُمط لِ َمس 
   َّو ضِ ر  عِ  ذِ أخ   ن  و مِ رميِ غَ لِ  بي َ أننُو َقد  أُ )،لُّ وال َيَِ  م  ل  اُ  ِِّنّ الغَ  لَ ط  مَ  أان  لُّ دُ ا يَ وِمِّ ، ماً اه االِ َس
(   ثَ يعُ  اه ملَ  و إيّ لُ ط  مَ  الَ و  ولَ ، مِ ل  الظُّ  نَ َعلي ِو مِ  وَ ا هُ مَ 

َقد   و ألنّ  ،ةِ يثَ الغِ  نَ وكاَا مِ  ،كَ لِ َلُو ذ 5
« رام  حَ  م  كُ ي  لَ عَ  م  كُ اضُ رَ ع  أو »:َعنُو أننُو قالَ   ن صَ 

 أباحَ مُثن  ،ضٍ ع  َعلى بعَ  م  كُ ضِ ع  بعَ  ن  ِّن مِ ع  يعَ  ؛6
َقو لو، لولَ طَ مَ  ن  مَ  ضِ ر  عِ  ن  مِ  نالَ يَ  و أا  نِ ي  دَ بِ  طولِ م  لمَ لِ 

7
:«  ُّوتَ قوبعَ و وعُ ضَ ر  عِ  لُّ َيُِ  8دِ اجِ لوَ  يَل 

                                                                                                                      
  ..بعقد، ولعل الصواب ما أثثتناهبعقد، ولعل الصواب ما أثثتناه: : « « زز»»يف يف  1
طل   22
ُ
  (.(.436436معجم لغة الفقهاء، ص معجم لغة الفقهاء، ص . ). )««ُمطُل الغِّن الم  ُمطُل الغِّن الم  »»::    بضم  فسكوا، الّدفُع عن احلو بوع ٍد، ومنو قولوبضم  فسكوا، الّدفُع عن احلو بوع ٍد، ومنو قولوامل

ي ن ، : : للاملط  املط    33 ُدافعة بالعدة والدن
ي ن ، التسويف وامل ُدافعة بالعدة والدن
  (. (. 624624، ص، ص1111، ا، ا""مطلمطل""مادة مادة : : انظر اللسااانظر اللساا))التسويف وامل

  . . ««رر»»سقط  من سقط  من   44
  . . ««رر»»من من   سقط سقط   55
َرَة ((13161316//  33اا: ): )، و مسلم يف صحيحو، و مسلم يف صحيحو((5252/ /   11اا))رواه الثخارك يف صحيحو رواه الثخارك يف صحيحو   66 َرَة ، عن أ  َبك    ..، عن أ  َبك 
  ..بقولوبقولو: : ««رر»»يف يف   77
  (.  (.  6262،ص،ص55فت  الثارك، افت  الثارك، ا: : انظر انظر ))الَغِّّن، مَن الُوجد أك القدرة ، الَغِّّن، مَن الُوجد أك القدرة ، : : والواِجد والواِجد . . من اللنيِّ وهو املطلمن اللنيِّ وهو املطل: : يَلّ يَلّ   88
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ور م  اه عَ و رَ  ،1«
دريالشن  ب نُ  2

ِثو ما نَعَاَل ِمَن الُقر آاِ أبيوِ  ن  عَ  3 ، وهذا ُيش 
م  لَ فعَ  مٍ و  قَ بِ  لَ اَ نعَ  ن  فيمَ  4

5 
م  لَ فعَ 

 مَ لِ اُ  ن  إاّل مَ  الَقو لِ  نَ مِ  وءِ السّ بِ  رَ ه  اجلَ  اهللُ  بُّ ال َيُِ  :و تَعاىلقَعو لِ  ن  فوه مِ يِّ ضَ يُ  5
6، 

ُهم  بّا  يَقوَل فيهِ  نالَ يَ  ا  أ 8تَعاىل َلوُ  7[اهلل] فّباحَ   /]  م  هُ دَ ن  َولَي َس عِ  ئام  لِ  9[أهم: ]م  ِمنع 
  ةِ يثَ الغِ  نَ َك مِ َذلِ  َلُو ألان     ثَ يعُ  َك ملَ  ال ذلِ و  ولَ ، ر  يع  خَ  [ز  111

َ
 ى اهلل َعلي ِو ولّ قاَل صَ ، ةِ ظورَ ح  امل

«و تَ ث  تَ ما فيِو فَعَقد  اغ   ألخيكَ   َ ل  إذا قعُ  »: مَ لن سَ 
10. 

  

أِلةث بي [ ] 327] يوة  ِمسر    [     الِوص 

 ؤالَ السُّ   ُ ل  تّمن : وصُّ ا هذا نَ و مبِ ّلَ سَ  ن  مَ لِ  باً اوِ اهلل ةُ  لقاضي أبو َعث دِ ا قيوُ قاَل الفَ 
ُ  ثُ لُ والتعُّ  ،ي وِ َعلَ   ُ ف  قعَ ووَ 

 لألخِ  وَ هُ فعَ  11جُ ل  العِ  نِ مَ َوأّما لِ ، هدَ ع  و بعَ تِ ثَ رَ وَ َيكوُا لِ  ى بِِو لألسريِ وصَ امل
ا اش   وِّ احلَ  عِ طَ ق  يف مَ  فَ لِ ََي   أا   دَ ع  اه بعَ اَ لذك اش  ا  ال ،اهِبِو أخَ  كَ دِ ف  يعُ و لِ سِ ف  نعَ و ولِ الِ اه مبِ اَ أننُو إَّنن

                                                                                                                      
ستدَرك على الصحيحني ، ، ((486486صص  1111اا: ): )احلديث يف صحي  ابِن حّثاا احلديث يف صحي  ابِن حّثاا   11

ُ
ستدَرك على الصحيحني و امل
ُ
  ((115115صص  44اا: ): )و امل

  ..عمر وهو تصحيفعمر وهو تصحيف: : ««تت»»يف يف   22
عمرو بن الشريد بن سويد، أبو الوليد التقفي، ثقة، من الطثقة الوسطى من التابعني، روى َعن  سعد بن أ  وقاص عمرو بن الشريد بن سويد، أبو الوليد التقفي، ثقة، من الطثقة الوسطى من التابعني، روى َعن  سعد بن أ  وقاص   33

  (. (. 6363،ص،ص2222ُتذيب الكمال، اُتذيب الكمال، ا))وعن أبيو الشريد ، وعن أبيو الشريد ، 
َثو ِلما نَعَال ِمن القرآ: « ز»يف  4  .« ر»ِا، و الّتصويب من وُهَو أش 
 .ومل: «ر»يف  5
 . 148: النساء  6
 . «ر»زيادة من  7
 . م: «ر»يف  8
    .«ر»زيادة من  9

روَا ما الِغيَثُة؟ : "أا رسول اهلل ص قال :  عن أ  هريرَة " باب ُتري الِغيَثة( "4/2111)يف صحي  مسلم   1100 أَتد 
ُركَ : قالَ . اهلل وَرسولُو أع َلمُ : قالوا َره ِذك  إا  كاَا فيو ما َتقوُل فَعَقد : قيَل فَعرَأيَ  إا  كاَا يف أخي ما أقوُل؟ قالَ . أخاَك مبا َيك 

 .اغ َتث َتو، وإا  ملَ  َيُكن  فيِو فَعَقد  بَعَهتنو
 (. 326326، ص22، ا"علج"مادة : انظر اللساا)لرجل من كفار العجم ، ا: العلج 1111
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جو أا  أر   :ولِ و  قَ بِ  اه أرادَ إيّ  و ،ى َلُو ِبوِ املوصَ  ثَ لُ إاّل التعُّ  ه مال  دَ ن  عِ  و لَي َس ألخيوِ وأنن  ،خيوِ أل
َاى َلُو بِِو ذاتوث  ويعَ  ،بِوِ  ديوِ أف   َيكوَا َلُو مال    :قيوُ الشن  قاَل األخُ : رُ آخَ  واب  وجَ . قى َلُو مبا اش 

َاى العِ إ ا اش  أخيو بِِو  داءُ فِ  فوَ إا اتّ فَ  ،أخيوِ  داءِ عى بِِو يف فِ س  و ويَ نَعف سِ  مالِ  ن  مِ  جَ ل  ننُو إَّنن
  جِ ل  العِ ى بِ دَ ف  يعُ  أا   لَ ث  قعَ  املّسورُ  خُ األ ماتَ فَ  ،املوصى َلُو بِوِ  ثِ لُ التعُّ  نَ و مِ تمنِ بِ  أخاهُ  بَ حاسَ 
  ألخيوِ  و ال مالَ وأنن  ،كَ ذلِ  ن  ه مِ رَ كَ ما ذَ  قيوِ َعلى َُت   قيوُ الشن  األخُ  فَ لِ ت حَ ر  كَ َكما ذَ 

ُ
  ّ وَ تعَ امل

َذ كورُ صى َلُو بِِو أخو ُ الذك أو   ثَ لُ ه إاّل التعُّ دَ ن  عِ  املّسورِ 
 ن  كُ يَ  ملَ   َلُو، و جِ ل  العِ  وَكاَا َثنُ  ،ا امل

  ةِ ثَ رَ وَ لِ 
َ
َذ كورُ  ثُ لُ إالّ التعُّ  ّسورِ امل

 .امل

 

أِلةث بي[ ] 328] د   ِرد   ِمسر  [   الِمب ين  الِفاس 

عععَاى ِسععع نِ َمععع ان أ مِ القاِسععع اب عععنِ  بُ هَ ذ  َمععع :1منعععنيأ  زَ  اب عععنُ  قعععالَ       ا َكانَعععّمععع ةً نَعععكااِ   ةً عَ ل  اش 
ععوَ بِ إلي ععِو     َعععجَ هععا مُثن رَ مُثن باعَ  ا،فاِسععدً  ِشععراءً   هععا الععيت كانَعع   تِ حالَ  وِهععَي َعلععى كِ ل ععاملِ  جععوهِ وُ  ن  ِمعع وٍ ج 
عع مَ و  َعلي هععا يعَعع  وِ عع، عِ هععا َعلععى الثععااِ دن رُ يعَ  أا   وُ لَععفعَ  ،ت  و  ها فَعععل  خُ د  يَعع اها ملَ  اَ اش 

َ
ه ىن قععاَل يف هععذِ ع ععذا امل

 
َ
ععَّلةِ امل ععَاى  نِ َمعع 2[أا: ]س  ععيَ  فيعَ الشنعع أان  اً حيحا َصععًعععيع  و بعَ مُثن باَععع داً فاِسعع راءً ِشعع ِشق صععاً اش   3عُ فَ ش 
ُ  دِ يَعبِ     ُفعتعَ  ملَ   ارُ العدّ  إذا كانَع ِ  دِ الفاِسعبِ  عُ فَ ش  وال يَ  ،حي ِ الصن بِ 

عامل  ،هري ِ وال َغع ،مٍ د  اين ِِبَعك التّعاَ ش 
َ بعَعع من تِ يَعع ملَ   دُ الفاِسعع عُ ي ععوالثعَ  و قععامَ ّنّععو كَ ألنّعع ؛فيعُ الشنعع َحععَّت قععامَ  ني 

ععإو  ،لععنيِ األون  4  دِ َّحععه بِ دَ ن عععِ  مُّ تِ ا يَععَّنن
ِ َهعععج  وَ  ععع تِ و  َفعععا بِ إّمععع :ني  ُ  دِ يَعععبِ   ِ ق  الشِّ

عععامل  ا أا  ّمعععإو  ،وفيتُعععالعععيت تُ  جعععوهِ الوُ  نَ ِمععع ءٍ ي  َشعععاين بِ ك التّعععاَ ش 

                                                                                                                      
" السنة"وكتاب " الرسالة"القريواين ، من أامة املالكية الكثار وصاحُب  ، وهو ابن أ  زيد ابن أ  زيد: «ر»يف  1
من العلماء العاملني باملغرب، كاا يلقب مبالك الصغري، وكاا غاية يف معرفة "وهو  .وغريها من املؤلفات ا امة" اجلامع"و

  (. هع 386. ت" )األصول
 . «ر»زيادة من  2
 .يّخذ: «ر»يف  3
 .بيد: « ر»يف  4
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ععحِبُ  ةَ القيَمعع الاِ األون  ىاداَ يعَعع ععحُ  ري ِ غَععو بِ أ ،مٍ ك  ععيَ  كععادُ ال يَ  يٌّ ِفععو خَ فإنّعع ؛هععذا م  هَ افع  فَعع .مٍ ك  يف  ثنيُ تَ س 
 .األمّ 

  

أ[ ] 329] ِرن  ِلةث بي ِمسر  [    بـِيرن  الرم كر

رَأةٍ  م  كُ ن  اهلل عَ  يَ ضِ رَ  وابُ جل َ اَ   و  لُّ عَ وال تعَ  ة  مَ د  خِ  طُّ قَ  م   َُ  ن  كُ يَ  ملَ   ة  ين عِ رَ  واَ نُ َ ا بعَ  يف ام 
 ذَ خَ أو  ،َعلي ِهم ّغارَ فَ  ،ووانِ د  و وعُ مِ ل  اُ  امَ أيّ  رٍ هاجِ مُ  اب نِ  الَيهوِدكِّ إىل  م  ِبِِ  يَ شِ وُ  ،طااٍ ل  سُ بِ 
َها َُت   وباعَ  ،ها ماالً مَ رَ وأغ   ،م  هِ مِّ إىل أُ  م  ِبِِ  1بَ يّ وسَ ، م  وا َُ أم    طِ غ  والضن  راهِ اإلك    َ َعليع 
 ن  عَ  نَ مَ التن  ضَ ثَ وقعَ  ،اسِ النّ  نَ مِ  لٍ جُ رَ  ن  ا مِ كً ل  ومِ  ،َ ا ماالً  كاَن     ةً لوكَ َِم   ديدِ الشن  ويفِ خ  والتن 
َها مِ  لَ عَ ما جَ  ضِ ع  بعَ  ُث تاعُ ] ضَ ثَ بَِيِدِه وقعَ  وصارَ  مِ ر  الغُ  نَ َعليع 

  2[امل
َ
َذ كورَةَ  ةَ لوكَ م  امل

َر أةِ  نَ مِ  امل
 امل

َذ كورَةِ 
َذ كورِ  املِِ الظّ  نَ مِ  ويفِ خ  والتن  طِ غ  والضن  ،َ ا راهِ اإلك    َ َُت   امل

   ِ يَ قِ وبَ ) امل
َ
ه دَ ن  عِ  ةُ لوكَ م  امل

  يفَِّ وُ تعُ  إىل أا   ةً دن مُ 
ُ
َر أةُ   ِ يَ فعِّ وُ وتعُ  ،تاعُ ث  امل

 قامَ فَ  ،ماءِ لَ العُ بِ  وُّ احلَ  طَ سِ وبُ  ،مِ ل  الظُّ  ةُ لَ و  دَ     ثَ هَ وذَ  ،امل
َر أةِ  ةُ ثَ رَ وَ 

  ةِ ثَ رَ َعلى وَ  امل
ُ
َ  تاعِ ث  امل

َذ كورَةِ  ةِ لوكَ م  يف امل
ا بيعَ ثَ وأثع   ،امل   َ وَُت   راهِ اإلك  بِ  م  هِ مِّ َعلى أُ     توا أهن

 كاً ل  ومِ  م  هِ ألمِّ  ماالً     ا كانَ وأهن  ،طِ غ  الضن 

  راهِ اإلك    َ َُت  إاّل  جوهِ الوُ  نَ مِ  وٍ ج  وَ ها بِ ت  تعَ ون وال فعَ  ،هاع  ثِ تَ  ملَ  
َ
 نَ مَ التن  ان أو  ث ِ تّ ال بِ واجِ بِ  صوفِ و  امل

َذ كورُ  املُِ ه الظّ ذَ أخَ 
  نَ مِ  3(امل

ُ
 ةِ ثَ رَ َعلى وَ  قامَ  ن  مَ   َ ثَ وأثع   ،م  هِ مِّ أُ  دِ إىل يَ  ل  صِ يَ  وملَ   وٍّ حَ  ري ِ غَ بِ  تاعِ ث  امل

 
ُ
ُ  م  أباهُ  ا أاّ غارً صِ  ذٍ ئِ مَ و  وا يعَ كانُ   ذ  إ تاعِ ث  امل

  4[اب تاعَ ] تاعَ ث  امل
َ
َذ كورَةَ  ةَ لوكَ م  امل

َر أةِ  نَ مِ  امل
 دَ ع  بعَ  امل

                                                                                                                      
 .تسثب: « ر» يف 1
 .«ر»زيادة من  2
 . «ر»سقط  من  3
 .  «ر»، والايادة من «ز»سقط  من  4
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ُغر مُ وال ،م   َُ  راهِ واإلك   ،نيهاثَ ي ها ولِ َعلَ  طِ غ  الضن 
 َعلي ِهم  جعلَ  2امل 1

ُ
ِشراءً  نِ ي  رَ ه  شَ  ن  مِ  3ةٍ دن مل

4 
ِ تعَ نَ يعِّ الثعَ بِ  ريقااِ الفَ  مَ اصَ ُتَ و  ،احيحً صَ  َ  ني 

ِ تعَ صوفعَ و  امل َت القاضي ف  تعَ اس  فَ  ضاةِ القُ  نَ مِ  قاضٍ  دَ ن  عِ  ني 
(هاءِ قَ الفُ ) نَ ه مِ رَ ضَ حَ  ن  مَ  ذارِ ع  إلا دَ ع  َك بعَ يف ذلِ 

و وأنن  ،لُ مَ أع   راهِ اإلك   ةَ نَ يعِّ بعَ  فَّفع تَعو ُه أان  ،ماءِ لَ والعُ  5
َ  فَ رَ ص  تُ  أا   بُ جيَِ 

َذ ُكورَةُ  ةُ لوكَ م  امل
َر أةِ  ةِ ثَ رَ َعلى وَ  امل

 لَ جن وسَ  ،ِبوِ  مَ كَ وحَ  م   ِِ و  قعَ  ن  ِبذِلَك مِ  ذَ ّخَ فَ  ،امل
َ  فَ رَ وصَ  ،و ِبوِ مَ ك  حُ  ذَ فَ نع  أو 

َر أةِ  ةِ ثَ رَ َعلى وَ  ةَ لوكَ م  امل
 ،ال  جِ و ِبَذِلَك سِ َعلى نَعف سِ  بَ تَ وكَ  ،ضوهاثَ وقعَ  ،امل

َر أةِ ) ةِ ثَ رَ َعلى وَ  وقاموا ،دواشَ ورَ  اَ اآل غوالَ ثعَ فعَ  ،غوالُ ثع  يعَ  أا   6[إىلَ ] غارِ الصِّ  ةَ جن فيِو حُ  ّجَ وأر  
 7(امل

غار  صِ  م  وهُ  م   َُ  دَ هِ شَ  ن  مبَِ  واَ جّ تَ وََي   ،كَ يف َذلِ  م  هُ مونعَ اصِ ُيُ 
 دَ ع  ها بعَ ن  ها مِ تاعَ م اب  أباهُ  أان  8

ا مبِ  أةِ املر   ةُ ثَ رَ وَ  جُ تن وََي   ،ةُ جن احلُ  مُ  َُ     ئَ جِ ر  أُ َقد   م  هُ ّنعن وبِ  ،نِ ي  دَ هِ اشبِ  راهِ اإلك  و  [ز  112/  ] طِ غ  الضن 
َذ كورُ  مُ  َُ  مَ كَ ا حَ ومبِ  ،الً أون  م   َُ   َ ثَ ثعَ 

 ن  مِ  م  ه  َُ ذَ فَ وأنع   ،وَعلى نَعف سِ  م  بِِو  َُ  لَ جن وسَ  ،القاضي امل
[َ ُم  ] لُّ جِ والسِّ  ،ماءِ لَ العُ  ةِ رَ شاوَ مُ  دَ ع  و بعَ مِ ك  حُ 

 تاعِ ث  املُ  ةِ ثَ رَ وَ  لِ و  يف قعَ  رُ ظَ ن  يعُ  ل  هَ . م  ديهِ ّي  بِ  كَ ذلِ لِ  9
وضِ ث  قَ بِ  لَ جِّ وسُ  ،لٍ عامِ  رُ يع  فيِو أننُو غَ  مَ كَ حَ قد ا مبِ  م  هِ جاجِ تِ واح  

 جاءِ إر   عُ ضِ و  َك مَ ذلِ  ل  وهَ  ؟َعلي ِهم   10
[َ ُم  ] ةِ جن احلُ 

 و  أ ؟لٍ عامِ  رُ يع  َعلي ِهم فيِو أننُو غَ  مَ كَ ما َقد  حَ  رَ يع  غَ  ة  جن ِمنع ُهم  حُ  12سُ مَ تَ ل  تعُ أو  ؟ 11

                                                                                                                      
 . «ر»اإلغرام، والتصويب من : « ز»يف  1
 . «ر»مبا، والتصويب من : «ز»يف  2
 . «ر»مبدة، والتصويب من : «ز»يف  3
 . «ر»شهرا، والتصويب من : « ز»يف  4
 . «ر»سقط  من  5
 . «ر»زيادة من  6
 . «ر»ط  من سق 7
 . «ر»صغارا، والتصويب من : «ز»يف  8
 . «ر»زيادة من  9

 . «ر»بنقيضو، والتصويب من : « ز»يف  10
 . «ر»زيادة من  11
 . «ر»يلتمس، والتصويب من : « ز»يف  12
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 ان عَ )اهلل  شاءَ  إا   1(كورينَ ش  مَ ) ّجورينَ َك مَ يف ذلِ  وابَ نا اجلَ نوا لَ يِّ بعَ  ؟ذاً نافِ  الً عامِ  لُّ جِ سِّ ال واُ كيَ 
 ، لن وجَ 

ُ
(عااُ تَ س  واهلل امل

  قيوُ الفَ ) فّجابَ  .2
ُ
  ُ ح  فن صَ تَ : 4أبو عثِد اهلِل بِن احلااِّ  3(رُ شاوَ امل

َك يف ذلِ  يامَ وال قِ  ،ذ  نافِ  مُ ك  احلُ فَ  ، َ ف  صَ َعلى ما وَ  رُ م  وإذا كاَا األ ،َعلي وِ   ُ ف  قعَ ووَ  ،ؤالَ السُّ 
  ةِ ثَ رَ وَ لِ 

ُ
 وُ ّلُ واهلل أس  ، بِِو اآلاَ  مَ كُ ََي   أا   بَ جَ وَ لَ  فَ لَ قاضي فيما سَ الِبِو  م  كُ ََي   وَلو  ملَ   ِع،تا ث  امل
 ب نُ  ليدِ وَ و ال  أبُ وَ  ُُمَمندٍ  ب نُ  غُ ثَ أص  مبِت ِلِو أبُو ال َقاِسِم  وأجابَ ] .5ُُمّمُد بُن احلااِّ  قَاَلوُ ؛ وفيوَ التن 
 . 6[دٍ ش  رُ 

  

أِلةث بي [ ] 331] ُز ِمسر ِي َ  ب ِ     ح  ت بررا  [     أّن الم طِلوِقِة ت راِجن  بـِعرِد اشسر

َرأًَة بَعع َد أا  َعرفَعَها َعلى َما  يف َرُجِل ملَ  يَعتَعَاونا  َقطُّ، مُثن َتا ونَا ام  ، 8(بو) 7َيرمََ
َهاا دُ ِبَِ  َوَدَخلَ  اٍء ِمنع  ِترب  مُثن  ،مُثن طَلنَقها) ،هاعَ مُثن راجَ  ،مُثن طَلنَقها ةً دن َوبَِقَي َمَعها مُ  ،وَا اس 
 نَعف سَ  مُثن المَ  ،9(هاعَ راجَ 

ُ
ها عَ مَ  دَ دِّ ها وَيَُ اَ رب ِ تَ س  يَ  َلُو أا   ل  هَ  .هذا لِ ت  ها َعلى مِ عَ مَ  قامِ و َعلى امل

  قيوُ الفَ  ّجابَ ؟ فَ 10(تَعاىل)اهلل  شاءَ  ا إا  ّجورً َك مَ يف ذلِ  ع  راجِ  ؟لِ ون األ رَ يع  غَ  كاحاً نِ 
ُ
 رُ شاوَ امل

ُ فَ  ضٍ يَ حِ  الثِ تَ بِ  أت  رَ ثع  تَ اس   أاِ  دَ ع  و بعَ تُ عَ راجَ مُ  كاَن     إا   :ُُمَمندٍ  ب نُ  غُ ثَ أص   مِ أبو القاسِ 
 ةُ عَ راجَ امل

                                                                                                                      
 . «ر»سقط  من  1
 . «ر»سقط  من  2
 . «ر»سقط  من  3
 . «ر»أبو القاسم أصثغ بن ُممد، والتصويب من : « ز»يف  4
َثُغ ب ُن ُُمَمند، والتصويب من :« ز»يف  5  . «ر»قالو أص 
 . «ر»، والتصويب من «ز»اضطراب يف  6
 . «ت»و « ر»ُترم، والتصويب من : «ز»يف  7
 .  «ت»و« ر»سقط  من  8
 . «ر»سقط  من  9

 . «ر»سقط  من  10
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مُثن ِحَيٍض،  الثَ ثَ  يضَ  ُتَ ها َحَّت كُ ُر تع  ويعَ ها قُ فارِ يُ فعَ  ،اءِ رب  تِ االس   لَ ث  َك قعَ كاَا ذلِ   ا  إو  ،ة  يحَ حِ صَ 
 ب نُ  غُ ثَ ص  قاَلُو أَ ؛ فيوِ و  التعن  يلُّ وَ  واهلل ،1َوَشاَءت   شاءَ  إا   ،حيحاً صَ  كاحاً َك نِ ذلِ  دَ ع  ها بعَ حُ كِ ن  يعَ 

 قاَلوُ . التعنو فيوِ  يلُّ واهلل وَ ، ولُ قُ و أَ بِ وَ  حي   صَ  وابُ جل َ اَ  :دٍ ش  رُ  ب نُ  ليدِ أبو الوَ  قيوُ الفَ  وأجابَ . ُُمَمندٍ 
، و أقولُ وبِ  حي   صَ  وابُ جل َ اَ : احلااِّ  اهلل ب نُ  لقاضي أبو َعث دِ ا قيوُ الفَ  جابَ أو .  دٍ ش  منُد ب ُن رُ ُمَُ 

 
ُ
قاَلُو ُُممنُد ب ُن احلااِّ . عااُ تَ س  واهلل امل

2. 

 

أِلةث ب ي [ ] 331] ِمِة ح  وت ِ ا ِمتِ ِمسر  [ ى ِرِشِدتر أنو الِمررأِا لِ ا أنر تِل ِي ق سر

ععَّلة  يف َرُجععٍل تعُععُويفَِّ َوَأَحععاَط ِبِورَاثَععِة َمععا َهلَععَك َعن ععُو َزو ُجععُو َوبَعنُععوُه مِ  ، اثععاً إنَ وَ  رانععاً ك  هععا ذُ ن  َمس 
ععقَ يعُ  أا   3اتِ نَعثعَ ، أَ لِل  واُ نُععالثعَ  و ععنن  ،أعععوامٍ  سعةِ َخَ  نععذُ مُ  تععَاّواَ  ن  َمعع نن هُ نع  ِمع اَ رِد  َفععنع  يعَ وَ  نن هُ يثعَ ِصععنَ  نَ م  سِّ

4 
ععيَ وَ  ،نن هِ أيِ رَ بِعع َذلععَك يف  4اَ رِد  َفععنع  يعَ وَ  ععَمععا يَ  نَ ع  نعَ ص  كُ لِععمَي   ن  َمعع وُ عُ نعَ ص 

َسعع 5 يف  ابِ ا بععاجلوَ نَععتِ أف   ؟الَ  أم   وُ نَعف 
 ؟6(متاباً ) وراً َذلَك مّجُ 

 هععا مل  رَ أم   ةً َكععالِ مَ   ُ ن ععالثِ  إذا َكانَعع ِ  :احلععااِّ  ب ععنُ  اللنععوِ  لَقاِضععي أبُععو َعث ععدِ ا الفقيععوُ  ابَ َجععفَّ 
هِ ريِ َغع و  أا أبيَهع لِ ثَ قِ  ن  مِ  يٍّ صِ لوَ  ة  اليَ ا وِ هَ م  اَ ل  يعَ 

 نّيَ ثَععا تعَ َمعا لِ اِ َعمَ  معن   وُ ت عيَ لِ ملعا وَ  وٍ سعفَ  الِ ِهعَي حبَع والَ  ،7

                                                                                                                      
 .«ت»و« ر»إا شاء اهلل، والتصويب من : «ز»يف  1
بتقدي جواب ابن رشد على جواب ابن « ر»ابن احلاا على ابن رشد، والتصويب من جواب « ز»قدم الناسخ  يف  2

 . احلاا
 . «م»إىل الثنات، والصواب ما أثثتناه من : «ر»ويف  لثنات،ل: « ز»يف  3
 . «ر»ينفدا، والتصويب من : « ز»يف  4
 . «ر»متلك، والتصويب من : « ز»يف  5 
 . «ر»سقط  من  6
 . وغريه: «ر»يف  7
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ِسَها] هاظرِ نَ  سنِ ها وحُ شدِ رُ  ن  مِ  عقِ  يَ لِعتَ  ا أا  َهعلَ فعَ  ،1[لِنَعف  ، نعاتِ الثَ  رُ ااِ َسع لكَ ذَ وَكع، اهَ تِ ِحصنع ةَ مَ س 
 .ب ُن احلااِّ  قَاَلُو ُُممندُ  ؛وباهلِل التعنو فيوُ 

 

أِلةث بي [ ] 332]  طِأِ ب ي الرِف ر   بـِيرِن ِزورِجيرن    برطِال  ِمسر م  ِحاك مز أخر  [   ح كر

 ةِ يَ انِ َثَ  ن  مِ  ة  نَ َلُو ابع   كاَن     لٍ جُ يف رَ  م  كُ ن  اهلل عَ  يَ ضِ رَ  وابُ جل َ اَ  .حيمِ رن ال محنِ اهلل الرن  مِ س  بِ 
 ،رُ َعلي ِو األم   اَ وِّ ا وهُ يهَ فِ  شمَ إننُو حُ  ، مُثن هارِ غَ صِ ها لِ واجِ زَ  ن  عَ  ََب َّ فَ  ،إلي وِ     ثَ طِ خُ فَ  ،وامٍ أع  
 وُ حَن   لِ األجَ  نَ ى مِ ضَ مَ  ا أا  مّ لَ فعَ ، وامٍ أع   ةِ عَ بعَ أر   ضاءِ قِ إىل ان   ِِبا الانو اُ  لَ خُ د  يَ  لى أا  ها عَ جَ ون اَ فعَ 
ِ امَ عَ   2(وَ هُ : )ألبِ لقاَل فَ  ،ةِ هَ اجلِ  امِ كَ أح   بِ احِ ا إىل صَ أباهَ  عَ فَ ِِبا ورَ  ولَ خُ الدُّ  الانو اُ  أرادَ  ني 
َفى َعَلي هاِِبا جَ  لَ خَ دَ  ا أا  مّ لَ فعَ ، ى َعلي ِو ِبذِلكَ ضَ وقَ  ،ِِبا لَ خُ د  يَ  أا   وِ قِّ حَ  ن  مِ 

وِهَي ال  3
 إىل َصاِحبِ  بُ واألَ  الانو اُ  َفعَ ااَ فعَ  ،هاسِ ف  ها ونعَ لِ ق  عَ  ةِ ارَ سَ َعلى خَ     يَ قِ و وبَ ت  ضَ غَ ّبع  فَ  ،يوُ طِ تُ 

و لِ جن ؤَ ا ومُ هَ رِ ه  مَ  لِ جن عَ مُ  ن  اها مِ طَ ما أع   ميعِ ِمن ُو ِبَ  كَ تُ نَ ابع   4عُ لِ تَ َُت   :ألبِ قاَل لِ فَ  ؛كامِ األح  
  يابِ إىل التِّ  سلَ وأر   ،ى َعلي ِو ِبَذِلكَ ضَ وقَ ، هاتِ ين دِ وهَ 

ُ
    يَ اُِ ِمّا اش   لن ّقَ بِ  ت  رَ دِّ فَعقُ  ،دِ ق  النعن بِ  ةِ اعَ تَ ث  امل

ناّضاً و  وِ مالِ  ن  مِ  6اها ِبِ اَ هن اليت كاَا جَ  ابِ يَ التعِّ  5(نَ مِ ) األبُ  وزادَ ، دَ يَ ّز  فَ  ثِ لُ التعُّ  وِ ح  نَ بِِو بِ 
إىل  7

                                                                                                                      
 . «ر»زيادة من  1
 . «ر»سقط  من  2
 . «ر»جامعها، والتصويب من : « ز»يف  3
أَزاَ ا عن نفسو وطلنقها على َبذل منها لو، فهي خالع ، : َخَلَع امرأَتو ُخل عاً، بالضم، و ِخالعًا فاختَلَع  و خالََعت و 4

ِتالعاً فهي خُم تَ  تَعَلَع  منو اخ   (.، ماّدة خلع8/76: لساا العرب)ِلعة  واالسم اعُل عُة، وقد َُتالعا، واخ 
 . «ر»سقط  من  5
 . «ر»بو، والتصويب من : «ز»يف  6
، ماّدة 7/237: لساا العرب)الّناضُّ عند أهِل احِلجاِز هو ما َُتَونَل َعي نًا أك َدراِهَم أو َدنانرَي بَعع َد ما كاَا َمتاعًا  7

 (نضض
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 بُ ا الذك جيَِ ذَ هَ  :َلوُ  لَ يقوَ  ،عَ طَ وقَ  الصنَداذَ  2[مجيع] ِمن وُ  1ذَ وأخَ  ،ةِ ين دِ وا َ  دِ ق  النعن  ةِ قيمَ  امِ إىل متََ 
 خَ س  النُّ  سخَ تن   را َعنُو يف أا  ضَ وَ  ،كَ ي  لَ عَ 

َ
و يَ تِ ف  وتعُ  ،كاحِ النِّ  قادِ عِ ان   دَ ن  ة عِ توبَ ك  ة اليت بَِيِدِه امل

. اهلل شاءَ   إا    [ز 113] / ا ّجورً ا مَ قً فعن وَ مُ  الً وِّ طَ تَ ا مُ مً عن نعَ مُ  -رى بِِو فيما جَ  وِ ي  لَ َلُو وعَ  وابِ اجلَ بِ 
  ُ ف  قعَ وَ وَ  كَ ؤالَ سُ  - اكَ نا اهلل وإيّ دَ شَ أر   -  ُ ل  ّمن تَ :  احلااِّ  اهلل ب نُ  ي أبو َعث دِ القاضِ  ابَ جَ فَّ 
مُ كَ احلَ  .َعلي وِ 

هَ َعلَ  اءِ نَ الثِ الانو َجة بِ   و َعلى أااِ ضَ يف قَ  ئ  خاطِ   3 ُ  وغِ لُ بعُ  لَ ث  ا قعَ يع 
قا أا  فَ اليت اتعن  ةِ دن امل

دع  بعَ  ناءُ أا  َيكوَا الثِ 
 لُ ت  ومِ  ، َ ف  صَ َكما وَ   ةِ ين ثِ الصن  رِ غَ صِ  لِ أج   ن  ا كاَا َذلَك مِ ها إذَ ضااِ قِ ان   4

 كَ ذلِ كَ   .ل  اطِ بَ  وَ هُ فعَ  وإالّ  الانو اِ  نَ مِ  نٍ ع  طَ  إراَدةِ  و  أ رٍ غَ صِ  لِ أج   ن  إذا كاَا مِ  ا  جااِ  طِ ر  ا الشن َهذَ 
 
َ
 عِ ل  اه َعلى اعُ ه إين رُ ثع  وجَ  ،الانو َجة 5و َعلى أ مُ ك  حُ  كَ ذلِ كَ َو  ،َرمِحَُو اهلُل َتعاىل كٍ مالِ لِ  صوصُ ن  امل
 مُ ك  وحُ  ،يابِ التِّ  نَ ها مِ ن  مِ  ذَ خِ ما أُ  يعُ مجَ  إىل الانو َجةِ  فَ رَ ص  يُ  أا   بُ والواجِ ، ّطَ اعَ يف  دُّ أشَ  وَ هُ 
 
ُ
َ  نَ مِ  لِ جن ؤَ امل

، ةِ لَ ازِ ه النّ و يف هذِ لَ عَ ِمّا فعَ  مُ َتعاىل احلاكِ  اهللَ  رِ فِ غ  تعَ س  يَ ل  وَ  ،وِ لِ قى إىل أجَ ث  أننُو يعَ  رِ ه  امل
َ  لُ ه  أوى و ق  التعن  لُ أه   وَ هُ فعَ 

 ، ةِ رَ فِ غ  امل
ُ
 .احلااّ  قاَلُو اب نُ  .وِ تِ مح َ رَ بِ  وابِ إىل الصن  دُ دِّ سَ وُهَو امل

 

أِلةث بي[ ] 333]   [  و جوب  الِيمين  ِعلى ِمن  ادوعى ِدعروك ب   بـِيـ ِنةز  ِمسر

(ايمً لس  تَ  مَ لن و وسَ وآلِ  النا ُُمَمندٍ و  نا ومَ دِ يِّ ى اهلل َعلى سَ لّ ، صَ حيمِ الرن  محنِ اهلل الرن  مِ س  بِ )
6. 

(ايمً لس  تَ 
 ضاةِ القُ  نَ مِ  قاضٍ  دَ ن  و عِ فَ قعن ووَ  رَ آخَ  لٍ جُ َعلى رَ  قامَ  لٍ جُ يف رَ  كَ ن  اهلل عَ  يَ ضِ رَ  وابُ جل َ اَ  .6

                                                                                                                      
 . «ر»أخر، والتصويب من : « ز»يف  1
 . «ر»دة من زيا 2
 . «ر»واحلاكم، والتصويب من : «ز»يف  3
 . «ر»عند، والتصويب من : «ز»يف  4
 .والد: « ر»يف  5
 .«ر»سقط  من  6
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ها نَ يعن عَ  ةٍ دن و يف مُ وابِّ ه ودَ دارِ  لِ ه  أه َعلى رِ ّم  ُو بِ ها َعن  قَ فَ أننُو أنع   َزَعمَ ِِبا  1وثَ طالَ  بٍ هَ َعلى ذَ  ضاةِ القُ 
ُ رَ كَ فّن   لفِ السن  وِ ج  ها َعلى وَ رَ كَ ذَ  ياءَ وأش  

 ،كَ ذلِ  ن  مِ  ءٍ ي  شَ بِ  هُ رَ َيكوَا أمَ  2أا  و واه ع  يف دَ  فُ قن وَ ه امل
  إىل أمريِ  وُ عَ فعَ رَ  بَ الِ الطّ  القاضي مُثن إان  دَ ن  ه عِ كارُ إن    َ ثَ وثعَ 

ُ
منيَ لِ س  امل

 قيفِ و  التعن  لِ ت  ه مبِِ دَ ن  و عِ فَ قعن ووَ  3
َذ كورِ 
 رَ كَ ّن  فَ  امل

ُ
  فُ قن وَ ه أي ضًا امل

َ
ا :رَ كَ أن   أا   دَ ع  مُثن قاَل بعَ  ،هكارُ إن    َ ثَ ثعَ و  لوبُ ط  امل إَّنن

 وابِّ الدن  ىلعَ  أُن ِفوُ  4
 كواُ ا ويَ ِبِ  رُ جِ تن يعَ  غالِ الثِ  نَ مِ  ةٍ عَ بعَ ها إلي ِو َمَع أر  تُ ع  فعَ دَ   ُ ن  كُ  5(ةً يّ طِ رابِ مُ ) قاالً ت  مِ  الثنيَ وثَ  دٍ أحَ   ِ ب  رِ  ن  مِ 
نَعُهما بِ   ُ ب  الرِّ  ِ فَ ص  نِ بَعيع   دَ ع  و ِبذِلَك بعَ قَعو لُ   َ ثَ وثعَ  ،َلُو ِبذِلكَ  ةَ نَ يعِّ وال بعَ  وابِّ َعلى الدن  وَ فَ أنع    ِ ب  الرِّ  نَ مِ  وأان  ،ني 
  ةِ دّ وعِ  غالِ الثِ  عِ ف  دَ  ن  مِ  6طََلَثوُ ما لِ  ر  كِ ن  مُ  البُ طوال رَ كَ كاَا أن    أا  

َ
  َ ل  الصُّ  اسِ النّ  ضُ ع  بعَ  رامَ إلي ِو فَ  تاقيلِ امل

نَعُهما فَ   َ ل  الصُّ  يف ذلَك على ما توِجُثُو  بِ الواجِ  فاذِ إن   ن  مِ  دن البُ  :وقالَ   ِ ل  الصُّ  نَ مِ  بُ الِ َّب الطّ بَعيع 
 دَ ن  القاضي وعِ  دَ ن  عِ  الً ه أون كارِ إن   دَ ع  بعَ السُّّنُة فتّمل وفعنَقَك اهلُل إقع رَاَر املطلوِب بالنَفَقِة َعَلى الدنَواب 

(الً ص  فَ  الً ص  فَ )هذا  ذَ و  فعَ  هرُ ك  ذِ  مَ دن قَ ر ما تعَ وسااِ  8(فنيَ تاشَ  ب نِ ) فَ يوسُ  7[َعِلي بن]
ِ وبعَ ، 9  نيِّ

  قيوُ الفَ  فّجابَ  .كَ وابَ ثَ  لَ اَ اهلل وأج   مَ ظَ أع   بَ فيِو والواجِ  وابَ الصن 
ُ
 نِ مح  رن ال دُ ث  عَ  أبو ُُمَمندٍ ) رُ شاوَ امل

(ُُمَمندِ  ب نُ 
َ  رن وإذا أقعَ  ،كَ ؤالَ سُ  11(اكَ نا اهلل وإيّ مِحَ رَ )  ُ ح  فن صَ تَ  :ابٍ تّ عَ  ب نِ  10

 وابِّ َعلى الدن  ةِ قَ فَ النعن بِ  بُ لو ط  امل
ن  كُ تَ  وملَ  

 بُ جِ يَ ه فعَ رَ كَ الذك ذَ  وِ ج  َعلى الوَ  بِ الِ إىل الطّ  غالِ والثِ  بِ هَ الذن  عِ ف  دَ  ن  عى مِ َعلى ما ادن  ة  نَ يعِّ لَُو بعَ  12
                                                                                                                      

 .طلب ِبا: «ر»يف  1
 . «ر»أا، والتصويب من : « ز»يف  2
 .علي بن يوسف: «ر»يف  3
 .أنو: «ر»يف  4
 . «ر»سقط  من  5
ُطاِلُب ُمن ِكر  ِلما : «ز»يف  6

 . «ر»ذكره، والتصويب من وامل
 .  «ر»والتصويب من « ز»سقط  من  7
 . «ر»سقط  من  8
 . «ر»سقط  من  9

 . «ر»سقط  من  10
 . «ر»سقط  من  11
 . «ر»يكن، والتصويب من : «ز»يف  12
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  بِ الِ لطّ لِ  جوعُ الرُّ 
َ
و فيما ذيثِ ك  َعلى تَ  فَ لِ ََي   أا   دَ ع  و بعَ وابِّ ها َعلى دَ قَ فَ أننُو أنع   رن اليت أقعَ  ةِ قَ فَ النعن بِ  لوبِ ط  َعلى امل

ا وأنن  ،إلي وِ  غالِ والثِ  بِ هَ الذن  عِ ف  دَ  ن  عى مِ ادن  مُ اَ ل  تعَ و  ،ومالِ  ن  َعلي ها مِ  وَ فَ نع  أو إَّنن
1  

َ
ما  رِ يف سااِ  منيُ اليَ  لوبَ ط  امل

َ ا لَ و  قعَ  كوا الَقو لُ ويَ  ،فاذِ اإلن   نَ مِ  2[بو]َلوُ  رن قِ يُ  َعلي ِو ِمّا ملَ   عاهُ ادن 
 ةِ قَ فَ النعن  غِ لَ ثع  و يف مَ ينِ َمَع ميَ  لوبِ ط  مل

َها وال كاَن   رّ اقتَ يعَ  ملَ   إا   وابِّ ها َعلى الدن قَ فَ اليت أنع    ان واهلل عَ  ،هاغِ لَ ثع  َعلى مَ  ة  نَ يعِّ بعَ  بِ الِ لطّ لِ  ا َعليع 
ُ  لن وجَ 

  قيوُ الفَ ) جابَ أو  .ابٍ تّ عَ  قاَلُو اب نُ  .وتِ مح َ رَ بِ  وابُ لصن لِ  وُ فِّ وَ امل
ُ
 ب نُ  غُ ثَ أص   3(مِ أبو القاسِ  رُ شاوَ امل

َط ُلوِب حلَف  لِ ه  أَعلى  فاذِ ن  اإل نَ مِ  مَ عَ َعلى ما زَ  ة  نَ يعِّ بعَ  بِ الِ لطّ لِ  م  قُ تعَ  ملَ   إا   :ُُمَمندٍ  ب نُ 
داِر امل

َط ُلوبُ )
لِ  4(امل َطِع احَلوِّ َعَلى َما جيَُِب احلَلُف بِِو أننُو ما أنَفَو َعَلى أه  وال   يالً لقَ  ئاً ي  شَ  هِ دارِ  يف َمق 
َ  وَ قن حَ  فإا   ،ةً و خاصن وابِّ َعلى دَ  وَ فَ ا أنع  َّنن إو  ترياً وال كَ 

و وابِّ َعلى دَ  وَ فَ اليت أنع   ةِ قَ فَ النعن  دارَ ق  مِ  لوبُ ط  امل
َها كَ  وَ فَ نع  أ د  قَ لَ وَ  :وينِ يف ميَ  زادَ   َك وملَ  ذلِ  دارَ ق  مِ َُيَّقو   ملَ   وإا  ُيَسّميِو الذك  5دارِ ق  مِ ل  ذا لِ ذا وكَ َعليع 
 بُ َعلى ما جيَِ  وِّ احلَ  عِ طَ ق  يف مَ  بُ الِ الطّ  فَ لَ حَ  غالِ والثِ  راضِ القِ  املالِ  نَ مِ  مَ عَ ا زَ مبِ  ة  نَ يعِّ َلُو بعَ  م  قُ تعَ  وملَ  
  عَ فَ ِبِو أننُو ما دَ  فُ لِ احلَ 

َ
، غالِ الثِ  نَ مِ  ئاً ي  وال شَ  ترياً وال كَ  ليالً ه قَ رَ كَ الذك ذَ  املالِ  نَ مِ  لوبُ ط  إلي ِو امل
رَُأ مَن ولقد أنفَو على دوابِّو   ِرُف فيِو علي ِو ويَعثع   6[املالِ ]كذا وكذا للِمقداِر الذك ُيَسّمِو وَيص 

  الِثَغالِ 
ُ
 ب نُ  ليدِ لقاضي أبو الوَ ا قيوُ الفَ ) 8وأجابَ  .ُُمَمندُ  ب نُ  غُ ثَ قاَلُو أص   .7(وتِ مح َ رَ بِ ) وُ فِّ وَ واهلل امل

(َعلي وِ   ُ ف  قعَ هذا ووَ ) كَ ؤالَ سُ  -اكَ إيّ  ا اهلل ونمِحَ رَ -  ُ ح  فن صَ تَ  : دٍ ش  رُ  ب نِ  9(أمح َدَ  ب نِ  ُُمَمندِ 
10، 
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  دَ ين قَ وإذا تعَ 
ُ
َعلى  فاذَ ِبِو اإلن   يعدن مُ ل  لِ [ ز  114] / ه رارِ إق   ن  مِ  تَ ر  كَ عى َعلي ِو ما ذَ دن َعلى امل

ُ  فَ لِ ََي   أا   1وابُ اجلَ فَ  ،وثِ صاحِ  لَ ثَ قِ  واهُ ع  َعلى دَ  ة  نَ يعِّ ما بعَ هُ نع  مِ  دٍ واحِ لِ  ن  كُ يَ  و وملَ  وابِّ دَ 
عى َعلي ِو دن امل

 املالِ  نَ ه مِ دَ ن  الذك يل عِ   ِ ب  الرِّ  نَ مِ  وابِّ إاّل َعلى الدن  ئاً ي  شَ  وَ فَ نع  أما  وَ إاّل هُ  اهلِل الذك ال إلوَ بِ 
ذا كَ   ووابِّ ها َعلى دَ قَ فَ اليت أنع   ةِ قَ فَ النعن  غَ لَ ثع  مَ  و أان ينِ يف ميَ  ايدُ يَ  و ، يل ِبوِ  رُ جِ تن إلي ِو يعَ   ُ ع  فعَ ذك دَ لا
  فَ لَ َعلى َذلَك حَ  فَ لَ حَ  فإا   ،هاغِ لَ ثع  فا يف مَ لَ تعَ اخ   ذا إاِ وكَ 

ُ
ما  وَ إاّل هُ  اهلِل الذك ال إلوَ عي بِ دن امل

 وابِّ الدن  ةَ قَ فَ نعَ  وُ لَ ثعَ و قِ مينِ يَ بِ  ون حَ تَ واس   ،يء  وال شَ     ب  دك رِ ن  َلُو عِ  بَ جَ وال وَ  ةِ جارَ لتِّ لِ  إلي ِو  ماالً  عَ فَ دَ 
  وإا   ،رَ تعَ ال أك  

ُ
  فَ لَ حَ  منيِ اليَ  نِ عَ  كلَ ونَ  فَ لِ ََي   ا  أَعلي ِو  ىعدن أَب امل

ُ
اهلِل الذك ال إلو بِ  يعدن امل

    ب  و رِ لَ ثعَ وال َلُو قِ  ةِ جارَ لتِّ لِ  إلي ِو ماالً  عَ فَ ه وما دَ رِ ّم  و بِ مالِ  ن  ه مِ رَ كَ ما ذَ  يعَ َعنُو مجَ  2وَ فَ َلَقد  أنع   وَ إالّ هُ 
[َعلي وِ ] فَ لَ ما حَ  يعَ مجَ  وُ لَ ثعَ قِ  ون حَ تَ َك اس  َذلِ  َعلى فَ لَ فَإذا حَ  ،ء  ي  ال شَ وَ     ب  رِ 

 أا   بَ جَ ووَ  3
لقاضي أبو ا قيوُ الفَ  وأجابَ  .دٍ ش  قاَلُو ُُممنُد ب ُن أمَحَد ب ن رُ  .وباهلِل التعنو فيوُ  ،ى َلُو ِبِو َعلي وِ ضَ ق  يعُ 
 نَ مِ  دٍ واحِ لِ  ن  كُ يَ  وملَ    َ ف  صَ ا وَ َعلى م رُ كاَا األم    اذإ :احلَااِّ  َد ب نِ ث ِد اهلِل ُُممنُد ب ُن أمح َ عَ 
 
ُ
ِ يعَ داعِ تَ امل ُ  مُ اَ ل  يعَ فعَ  وِ ثِ َعلى صاحِ  ة  نَ يعِّ بعَ  ني 

يف  منيُ اليَ  وُ مُ اَ ل  ويعَ  وِ وابِّ َعلى دَ  رُ و اآلخَ قَ فَ نع  أما  فاذِ اإلن  بِ  رن قِ امل
  وُ قعنفَ ا وَ م رِ سااِ 

ُ
ُ بِ  ة  قَ أي ضاً الحِ  منيُ اليَ وَ  ،هرَ كَ ّن  فَ  وُ فِ ن  َعلي ِو امل

  4عليو عاهُ فيما ادن  فِ قن وَ امل
ُ
 ن  مِ  فُ قِّ وَ امل

ا كاَا مِ  وابِّ و َعلى الدن فاقِ إن   ن  مِ   ،هرَ كَ ما ذَ  رِ ها إىل آخِ حب ِ رِ  ن  ها إلي ِو ومِ عَ فعَ اليت دَ  بِ هَ الذن  نَ أننُو إَّنن
ُد ب ُن احلقاَلُو ُمَُ . 5(اهلل شاءَ  إا  )وثِ َعلى صاحِ  منيِ اليَ  دُّ ا رَ مهُ نع  مِ  دٍ واحِ  لِّ كُ ولِ   وأجابَ . ااِّ من
َعلى   ُ ف  قعَ ووَ ) كَ ؤالَ سُ   ُ ح  فن صَ تَ  :ةَ ليفَ خَ  ب نِ  مااَ ي  لَ سُ  اهلل ب نُ  أبو َعث دِ  6ةَ القَ لقاضي مبِ ا قيوُ الفَ 
  منيِ اليَ  جوبِ وُ أف َت بِ  ن  مَ  وابُ وجَ  ،7(وِ صولِ فُ 

َ
 ة  نَ يعِّ و بعَ ثَ لَ ا طَ مبِ  بِ الِ لطّ لِ  ن  كُ يَ  ملَ   إا   لوبِ ط  َعلى امل
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(ذ  ونافِ ) م  الزِ  بِ الِ َعلى الطّ  منيِ اليَ  فُ ر  وصَ  ،حي   صَ  واب  جَ 
لَ ذلِ  ياُ جيُ  الَ ، 1  كَ نن إ" :وَك قَعو 

 رِ ّم  بِ  كاَن     بِ الِ الطّ  ةَ قَ فَ نعَ  أان  ؤالِ يف السُّ  دَ ين قَ َوقد  تعَ .    ثِ ت  يعُ  ملَ   أو   ماً ل  َعلي ِو اُ   َ ثَ أثع   ،"اامل  
 
َ
[َعلى] فَ لَ حَ  قيفِ و  يف التعن  ةِ قَ فَ النعن  غَ لَ ثع  مَ  رَ كَ كاَا َقد  ذَ   إا  فَ  ،لوبِ ط  امل

 لفٍ وسَ  ةٍ قَ فَ نعَ  ن  مِ  مَ عَ َما زَ  2
 وُ ثِ ش  و فيما يُ قَعو لَ  و كاَا الَقو لُ قيفِ و  يف تعَ  ةَ قَ فَ النعن  رِ سِّ فَ يعُ  كاَا ملَ    وإا   ،وِ َك ُكلِّ َعلى ذلِ  منيَ اليَ  3ِلَردِّ 
  نِ عَ  طَ قَ وسَ  منيِ اليَ  دَ ع  بعَ  ةِ قَ فَ النعن  نَ مِ 

َ
وى ع  دَ  يَ ف  و نعَ ينِ إىل ميَ  وأضافَ  ،ةِ قَ فَ النعن  نَ مِ  طُ طَ الشن  لوبِ ط  امل

ا كاَن    راضِ القِ  إىل  وابِّ الدن  مِّ ضَ لِ  ة  نَ يعِّ ِبذِلَك بعَ  طلوبِ مَ ل  لِ     وَلو  قامَ  ،ال جَيوزُ  راضاً قِ  َعلى أهن
َ  بُ الِ الطّ  4رُ اكَ ن  إو  راضاً قِ  وِ ِبَذِلَك ُكلِّ  لِ مَ والعَ  بِ هَ الذن 

أا  يَعن َثِغي  كَ ذلِ لِ  نيُ مَعلي ِو اليَ  ةُ دودَ ر  امل
 
َ
  اوإذَ  ،رارِ ا اإلق  ذَك ِبِ َذلِ  ن  مِ  ء  ي  و شَ مُ اَ ل  َفال يعَ  وابِّ الدن  ةِ قَ فَ نعَ بِ  اً رّ قِ مُ  لوبُ ط  َيكوَا امل

َ
َعلي ِو  ةُ دودَ ر  امل

ُد ب ُن سُ ، قاَلُو ُمَُ وفيوُ التن  وِ وبِ  ،اهلل شاءَ  َعلي ِو إا   فَ لَ ما حَ  5ذَ خَ أَ  فَ لَ حَ  منيُ اليَ   وأجابَ  .ااَ مي  لَ من
  قيوُ الفَ ) وأجابَ 

ُ
  رُ شاوَ امل

ُ
 دٍ واحِ  لُّ كُ فَ  7 َ ف  صَ َعلى ما وَ  رُ إذا كاَا األم  : يبُّ ع  الشّ  6(فِ رّ طَ أبو امل

ًَ نَ يعِّ ِمنُهما بعَ  قامَ أ ن  مَ فَ  ،وثِ َعلى صاحِ  عٍ دن ا مُ مَ هن  مِ  دٍ واحِ   ،َلُو ِِبا يَ ضِ واه قُ ع  دَ  8(ةِ حن صِ )َعلى  ًة
  فَ لن حَ  ةِ نَ يعِّ الثعَ  ةِ إقامَ  ن  عَ  10[مجيعاً ] 9ااَ جَ عَ  فإا   ،وثِ َعلى صاحِ  منيُ اليَ  وُ لَ َك فعَ ذلِ  ن  عَ  اَ جَ عَ  ن  ومَ 
 ن  ومَ  ،وِ ثِ َعلى صاحِ  منيِ ليَ ا دُّ رَ  وُ لَ ِمنُهما فعَ  كلَ نَ  ن  ومَ  ،واهُ ع  و َعلى دَ ثَ ِمنُهما صاحِ  دٍ واحِ  ُكلُّ 
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ر  ثعَ جُي   ملَ   فَّب  ِ ل  عا ِمنُهما إىل الصُّ دَ 
  و، عاىلاهلل تَ  شاءَ  إا  ) ،َعلي وِ  1

ُ
قاَل  ،2(وابِ لصن لِ  وُ فِّ وَ ُهَو امل

 .مٍ قاسِ  ب نُ  نِ مح  الرن  دُ ث  واب عَ ذا اجلَ قاَل ِبِ 

 

أِلةث [ ] 334]  ليج  ِمسر ِعة  والتـوور   [ بي ِعقردز باط  ز ي راد  ب أ الخدر

َّلة  خاَطَب ِِبا القاضِ  (ُُمَمندِ  ب نِ  أمح َدَ  ب نُ ) مِ ي أبو القاسِ َمس 
 ءَ الُفَقها ظورٍ ن  مَ  ب نِ  3

باَع  ل  جُ رَ : هاصُّ ونَ  ،فيها م  هُ تعَ بعَ وِ أج   ياً عِ د  تَ س  مُ  ةٍ ااَ مِ عِ بَ وأر   عنيَ س  وتِ   ٍّ سِ  ةَ نَ سَ  الٍ وّ يف شَ  ةَ ثَ طُ ر  قُ بِ 
 قاالً ت  مِ  سنيَ وََخ   قالٍ ت  مِ  ةِ ااَ مبِ  َعلى الثَعي عِ  دَ هَ وأش   ،وتِ حن يف صِ  هِ دارِ  فَ ص  و نِ جِ و  وزَ  هِ دِ لَ وَ  مِّ أُ  ن  مِ 
 الثَعي عِ  ضَ ق  نعَ   ريدُ يُ  أخوهُ  قامَ َك فَ َذلِ  دَ ع  بعَ  لُ جُ الرن  يفَِّ وُ تعُ ، هان  ها مِ يعِ مجَ  ضِ ث  لى قعَ وعَ  ،ةً ين ادِ ثّ عَ 
ليجِ و  التعن  ةِ هَ جِ  ن  َلُو مِ  قولُ ويَ 

إىل  ارِ يف الدّ  ناً ساكِ  ل  اَ يعَ  ملَ   عَ الثااِ  خاهُ أ أان  عاءٍ ِا  اس   دَ ق  عَ   َ ثَ وأثع   4
ُ  األخِ  ةِ داوَ عَ بِ  عاءٍ ِا  اس   دَ ق  أي ضاً عَ   َ ثَ وأثع   يفَِّ وُ تعُ  إىل أا  

ننُو إيف َحَياتِو  يَقولُ  اَ او كأنّ   َلُو و ّ وَ تعَ امل
  قيوُ الفَ ) ّجابَ فَ  ،ا ًَ ر  دِ  وِ مالِ  ن  و مِ ثُ رِّ وَ ال يعُ 

ُ
 ب نُ  نِ مح  الرن  دُ ث  عَ أبُو ُمّمٍد  [ز  115/ ]  5(رُ شاوَ امل

  ُ ح  فن صَ تَ  :6(هدَ لن و ِمنا قعَ صَ لُّ ُتََ  نَ سَ ح  أو  هدَ دن و اهلل وسَ قَ فعن وَ  ن  ومَ )ي يّ لِ وَ َسيِّدك وَ  :ابٍ تّ عَ 
ُ  دُ ق  العَ   َ ثَ وإذا ثعَ  ،وَك ُكلِّ َعلى َذلِ   ُ ف  قعَ ووَ  وُ ين طَ   َ ج  رَ د  أ وما كَ طابَ خِ 

ُ ك  سُ  نُ مِّ ضَ تَ امل
  ّ وَ تعَ ىن امل

َذ كُ يّ رَ ه ثعُ دِ لَ وَ  و وأمِّ َجتِ َزو   ن  ها مِ فَ ص  أننُو باَع نِ  رن يت أقعَ لا ارِ يف الدّ 
 كَ ذلِ فيها فَ  يفَِّ وُ تعُ  إىل أا   ورَةِ ا امل

َذ ُكورُ  الثَعي عِ  دُ ق  و عَ نَ من ضَ ما تَ لِ  ل  طِ ث  مُ 
َذ ُكورَةِ  ارِ الدّ  فِ ص  يف نِ  وٌّ ا ِبذِلَك حَ يّ رَ تعُ لِ  بُ وال جيَِ  ،امل

 امل
ُ  نِ عَ  ةً روثَ و  مَ  ارِ الدّ  يعُ مجَ  كواُ وتَ  ،هان  مِ  وُ ضَ ثَ و أننُو قعَ َعلى نَعف سِ  دَ هَ الذك أش   نِ مَ ال يف التن وَ 

  ّ وَ تعَ امل
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َذ كورِ 
ا بَ  و ،َعلى امل َذ كورُ  دُ ق  العَ  لَ طَ إَّنن

َذ كورَةِ  ارِ يف الدّ  د  ق  ا عَ يّ رَ تعُ لِ  ب  جيَِ  وملَ   امل
  نِ مَ وال يف التن  امل

ا َُي  ألنّ  اَعلى أننُو  لُ مَ و إَّنن َذ كورَةِ  ارِ الدّ  نَ مِ  فَ ص  َ ا النِّ  بَ هَ يعَ  1أا   دَ صَ قَ  إَّنن
ه هادِ إش  بِ   لَ ين وُتََ  ،امل

نا مااِ لَ عُ  ن  مِ  مَ دن قَ تعَ  ن  ذا قاَل مَ وِبِ  ،إاّل ِِبا ةُ ثَ ا ِ  مُّ تِ  ال تَ ليتا ةِ يازَ احلِ  مَ ك  ِبذِلَك حُ  طَ قِ س  يُ لِ  عِ ي  الثعَ بِ 
ثٍ وارِ ة لِ يّ صِ وَ  بابِ  ن  ولَي َس  هذا مِ  ،اهلل مُ هُ مِحَ نا رَ يوخِ وشُ 

نٍ ي  دَ بِ  رارٍ إق   بابِ  ن  مِ  والَ ،  2
3 

 يا َسيِّدك كَ ي  لَ عَ  المُ والسن  ،4دادِ السن بِ نا عالَ ى أف  وّ وقعَ ) شادِ َعلى الرن  اكَ إيّ  نا اهلل ولَ محََ ، ثٍ وارِ لِ 
  قيوُ َك الفَ ذلِ  لِ ت  مبِِ  بَ وجاوَ  .5(وكاتُ َر اهلل وبعَ  ةُ مح َ ي ورَ يّ لِ وَ وَ 

ُ
، ُُمَمند ب نُ  غُ ثَ أص   مِ أبو القاسِ  رُ شاوَ امل

َذ كورِ  وابِ اجلَ  6[على] أحالَ  َبل  
 ب نُ  ُُمَمندُ  ليدِ لقاضي أبو الوَ ا قيوُ أي ضًا َعلي ِو الفَ  لَ اوأح ،امل

 .َرمِحَُو اهللُ  مِ القاسِ  اب نِ  لُ و  ُهَو قعَ  و: 7[وزَادَ ]، دٍ ش  رُ 

و تِ طاعَ ه بِ دَ أين  ن  ومَ )ي يّ لِ َسيِّدك ووَ  يا: احلااِّ  اهلل ب نُ  لقاضي أبو َعث دِ ا قيوُ الفَ  وأجابَ 
(وتِ مح َ رَ بِ  نِ ي  ارَ الدّ  رَ يع  َلُو خَ  عَ ومجََ  وِ تِ عونَ ه مبَِ دن وأمَ 

َعلي ِو  نَعي  َ ما بعَ  و،  ريَ الكَ  كَ طابَ خِ  أتُ رَ قعَ :  8

                                                                                                                      
 .قصد إىل أا يهب: «ر»يف  1
صحي  : انظر. و أص ُلها احَلديُث الّنَثوّك الشنهرُي الذك َرواه أبو أُماَمُة و َغيع رُه" ال َوِصينَة ِلواِرثٍ : "ِعَدُة تَقوُل القا 2

ُنن َتقى البن اجلارود2596:رقم احلديث" ال وصيَة لوارثٍ "، باب 3/1118: الُثخارِكّ 
ما جاء "، باب 1/238:، و امل

ِ أع اله يَعن َثغي َتص حيُحها مبا يَلي ، و بذ 949:رقم" يف الوصايا َع 
و لَي َس هذا ِمن  باِب » : ِلك فإّا العثاَرَة الوارَِدَة يف امل

 .«" ال َوِصينَة ِلواِرثٍ "
ُلها احَلديُث الّنَثوّك الذك َرواه أباُا ب ُن تَعغ ِلَب َعِن َجع َفِر ب ِن " ال إق راَر ِبَدي نٍ : "القاِعَدُة َتقوُل  3 ال : "ُُمَمنٍد َعن  أبيو و أص 

ريِض ِلوارِثِو"، باب 6/85: السُّنن الُكربى للثيع َهِقيّ : انظر" . َوِصينَة ِلواِرٍث وال إق راَر ِبَدي نٍ 
َ
رقم " ما جاَء يف إق راِر امل

ِ ، و بذِلك فإّا العثاَرَة ا 12:، ِكتاب الوصايا رقم4/152: السَُّنن للّداَرُقط ِِّنّ = و  ،11241:احلديث َع 
لوارَِدَة يف امل

 «" ال إق راَر ِبَدي نٍ "و ال ِمن  باِب » : أع اله يَعن َثغي َتص حيُحها مبا يَلي 
 .و هو كالم  مقلوب ال معىن لو" و قَعّوى بّفعالِنا الّسداد: "هو « ز»أصل العثارة اليت ورَدت هنا يف  4
 . «ر»سقط  من  5
 . «ر»زيادة من  6
 . «ر»زيادة من  7
 . «ر»من  سقط  8
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خِ سَ نُ  ن  مِ 
ب نُ  ليّ ه عَ دَ قَ وما عَ  2(وين ها طَ جتَ رَ  أد  يتال) قودِ العُ  1

 نَ ا مِ يّ رَ و ثعُ جِ و  ه وزَ دِ لَ وَ  ألمِّ  فراٍ مُ  3
(فراٍ مُ  ب نُ ) و أخوه أمح َدُ تَ ثَ وما أثع   ،ذٍ وال نافَ  اٍ جااِ  ريُ غَ  ارِ الدّ  فِ ص  الثَعي ع يف نِ  نَ مِ 

 صالِ اتِّ  نِ مِ  4
 أبو ُُمَمندٍ  قيوُ َلُو َحسَثَما أف َت بِِو الفَ  ل  طِ ث  ومُ  الثَعي عِ  دِ ق  عَ لِ  ن  هِّ وَ مُ  يفَِّ وُ تعُ  ناه إىل أا  ك  سُ  صالِ اتِّ 
 ،نِ مَ لتن لِ  ضِ ث  القَ  ةَ نَ عايعَ مُ  ن  من ضَ تَ يعَ  ملَ   الثَعي عِ  دَ ق  عَ  َك فإان ذلِ  عَ ومَ  ،5(واهُ ق  تعَ َتعاىل بِ )و اهلل مَ رَ أك  
 تِ ءَ جا كَ ذلِ وبِ  ،ثِ وارِ ل  لِ  ةِ ين صِ والوَ  ةِ عَ د  واعُ  ليجِ و  إىل التعن  دُ ص  ِبِو القَ  نُّ ظَ بِِو ويُ  ابُ اَ س  ِمّا يُ  كَ وذلِ 
ِ سَ حُ  عِ ََسا َرمِحَُو اهلُل يف  مِ قاسِ ال اب نِ  نِ عَ  6(ةً شوفَ ك  مَ ) ةُ وايَ الرِّ  ُ سَ قَاَل حُ  ؛مٍ عاصِ  ب نِ  ني   ب نُ  ني 
يل هذا اِ ن  مَ   ُ ع  َقد  بِ  8(ينّ إ: ) 7[أنّو قالَ ]و تِ حن يف صِ  دَ هَ أش   ن  من عَ  مِ قاسِ ال اب نَ   ُ ّل  سَ  :مٍ عاصِ 
 دِ يَ بِ  ضُ األر   لِ اَ تعَ  وملَ   نَ مَ التن  الشُّهودِ  نَ مِ  د  أحَ  رَ يعَ  وملَ   ظيمٍ عَ  الٍ مبِ  ين ثِ وارِ  ِّن أو  اب  يت و أَ رَ ام   نِ هذا مِ 
ا هُ  عاً ي  ال جَيوُز هذا ولَي َس هذا بعَ  :قالَ  ،اتَ م إىل أا   عِ الثااِ   ة  ين صِ ووَ  ة  عَ د  وخُ  ليج  و  تعَ  وَ وإَّنن
 يلُّ وَ  وَ هُ فعَ  كَ ّييدَ وتَ  كَ شادَ وإر  ) ،كَ ديدَ س  وتَ  كَ ان و عِ لُ َّ واهلل أس   ،ةِ لَ ازِ النّ  هِ يف هذِ   ٌّ وهذا نَ  ثٍ وارِ لِ 
ُ  ةُ ين حِ والتن  لُ احلافِ  المُ والسن  فيالً حَ  داً دن رَ مُ  ايالً جَ ا المً سَ  كَ ي  لَ عَ  أُ رَ وأقع  ) .واهُ سِ  بن ال رَ  9(كَ ذلِ 

 كَ ي  لَ عَ  ةُ كَ ثاَر امل
  . قاَلُو ُُممنُد ب ُن احلااِّ  .10(وُ كاتُ َر اهلل وبعَ  ةُ مح َ َسيِّدك ورَ 
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د ِت  ليرأ   م نرِبران  [ ]335] أِلةث ب ي مسرجدز ِجام نز أ هر  بِأيـ   ِما يـ توِخش   ِمسر

د  بِ    [ِدِل اآلِخر  ؟ل لرِمسرج 

ِجدِ  1امرأتوَجواُبَك يف َرُجٍل طاَوَعت ُو  إِلقاَمِة ِمن رَبِ ال َمس 
اِمِع بَِقر يَِة ال َمسيَلِة ِمن  2 اجل 

(ِمن  )ِإق ليِم الشنر ِف 
ثيِلَيَة  3 ، فَثاَدَر ِإىل ذِلَك وسارََع َرجاَء ثَواِب اهلِل 4(اهللُ  َحَرَسها)َمديَنِة ِإش 

سيِم، فَاتعنَفَو َمَع الّصانِِع بَِتَمٍن َمع لوٍم، 5ِلَربِِّو ِمَن الننعيمِ  وَما ،اهلِل ال َعظيمِ  ِصَفٍة َعَلى ]اجلَ 
نَعَعُو أَلَمٍد َمع لومٍ  ةوقاِطع 6[مع لوَمةٍ  وَمُكَث أَيّامًا قاَم    ،فَعَلّما شاَع يف الّناسِ . َعَلى َأا  َيص 

ِع َذَهٍب ِمن  ا مجَ إى لَ فَعَتشاَوَرت  عَ  ،بَعغ ياً وناَقَض   َحَسدًا و  ،طااَِفة  َفعاَرَض   يف ذِلكَ 
َّثاِت، واتعنَفقوا َمَع صانٍِع َغري ِ  7(ُكلِّ )وِمن  ِعن ِد  ،ِعن ِدِهم   َمعوها بِال ُفلوِس واحل  َمن  طاَوَعُهم  َفج 

نَعَعُو َ ُم  قَعث َل ال ِمن رَبِ ال مُ و َغري ِ الّصانِِع اآلَخِر،  مِ أَد َخلوا يف َشر ِطِهم  َأا  َيص  فَعَفَعَل وَأمج ََع  ،تَعَقدِّ
َمَلوُ  والذك ]وَتن قَعث َل اأَلونِل، َفكاَا النِذك ابع ُتِدَئ آِخرًا َتن أَوناًل، ،َ ُم  يَدًا َعَلى َعَمِلِو وَأك 

ََّخذوا النِذك ابع ُتِدَئ آِخراً  8[ابع ُتِدَئ أَوناًل َتن آِخراً  ا ،وَتن أَونالً  ،َف ِمِع وَخَطَب َعلي ِو وأُل ِقَي يف اجل 
طيبُ  اِمِع النِذك  وَتن  آِخرًا باٍذ يف داِر صاِحِثِو، َوالنِذك ابع ُتِدَئ أَونالً . اعَ  َوُهَو يُريُد أا  َيكوَا يف اجل 

ال تَعَقيا أَيعُُّهما َيكوُا يِف اِا ِمن رَباِا َقد  ذَ َوَوقَعَع   نِينُتُو َعلي ِو؛ َهل  َلُو ذِلَك أَم  اَل ؟ وهَ  ،َأشاَر إلي ِو  ِبَعَمِلوِ 
اِمِع؟ وَمن  أَو ىل بِِإب قاِء ِمن رَبِهِ  َفرُِد النِذك َشرََع يف َعَمِل ِمن رَبِِه أَوناًل أَِم الطّااَِفُة النيِت : ؟اجل  آلرنُجُل ال ُمنع 

                                                                                                                      
 .نفسو: «ر»يف  1
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نَ   116/ ] ؟ وأَي َن َيكوُا؟ 1ُع بِاآلَخرِ نَاَقَض   ؟ فَِإا  رَأَي َ  َأان َهَذا ال ِمن ثَعَر يَعث قى َعَلى حالِِو؛ َما ُيص 
َفرُِد بال َعَملِ  [ ز  وِمنن   ،ال َقر يَةِ  لِ متاال َمذ كوِر ِمن  أَ  2َوَهَذا الرنُجُل ال ُمنع 

اِمِع، أَف ِتنا  3 ُيَصّلي يف اجل 
ّ جورًا ِإا  شاَء اهلُل تَعاىل)أَف ِتنا  َّجاَب  5[بالواجب يف ذلك] 4(َم ِد الفقيو ألَقاِضي أبُو عث  )َف
ُد ب ُن أمحَد ب ُن احلَااِّ عث   َّا  : 6(ِد اهلِل ُُممن إذا َكاَا األمُر على َما َوصفَتُو فَِإان أَو ىل ال ِمن ثَعَري ن ِب

ُم اهلِل َعان وَجلن َعَلى أَع واِدِه، النِذك  ،ُُي َطَب َعلي وِ  تُعع ِمَل أََوال  )ويُذ َكَر اس  ُو  8وأُريدَ  7(اس  بِِو َوج 
ُو اهلِل َتعاىل الَ  َّا  يُااَح 9(ّياً غأَنَعَفًة و و ) ،بَعغ ياً و  النِذك ُصِنَع َحَسدًا َوج   10نَ ع، ذِلَك َُم قوذ  ِب

اِمِع، ويوَضعَ  ِجِد اجل  لِِو َعان وَجلن لَِنِثيِِّو  ،آِخراً َمكانَوُ  َكُملَ ال ِمن ثَعُر النِذك ابع ُتِدَئ أَوناًل و  ال َمس  ِلَقو 
ِجدًا ِضرارًا : َوَسلنمَ  َصلنى اللنُو َعلي وِ  النِذيَن اُتنَذوا َمس 

ال تَعُقم   :مُثن قَاَل َتعاىل. اآلية 11
ِجد  أُسَِّس َعَلى التعنق وى ِمن  أَونِل يَعو ٍم َأَحوُّ َأا  َتقوَم ِفيوِ  ِفيِو أَبَداً، َلَمس 

ُهَو : قَاَل ماِلك   ،12
ِجُد َرسوِل اهلِل َصّلى اهلُل َعلي وِ  ِجُد قُثاءَ  :وَسلنَم، وقيلَ  َمس  َرمِحَُو )ُسِئَل ماِلك   13(َوَقد  ). َمس 

َ َ ُم   1واُ كُ تَ َعِن ال َعشريَِة  14(اهللُ 
ِجد  ُيَصّلوَا ِفيوِ امل فَعرُييُد َأَحُدُهم   ،س 

َأا  يَعث ِِّنَ َقريثًا ِمن ُو  2
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ِجداً، َيكوُا ذِلَك َلُو؟ فَقالَ  َر يف الضِّراِر، مُثن قَالَ : َمس   3ِجدِ اا يف ال َمسَ ال ِسينم: ال َخيع 
ِجد  ُبِِّنَ ِعَري ٍ وَ  َّّما َمس  َر ِفيوِ خاصنًة، َف ّ َس بِِو، وأَّما ِضرار  َفاَل َخيع  َجلن )قَاَل اهلُل . َصالٍح َفاَل َب

ِجداً ِضراراً :  4(ثَناُقهُ  ياِء، النِذيَن اُتنَذوا َمس  ش  ََ ٍء ِمَن اأَل َر يف الضِّراِر يف َشي  اّل َخيع  ا وإَّننَ  ََ
ِجَدي ِن، وَكذِلَك ال َقو ُل وال َقد ُح يف اآلِخِر منَ   5[هذين] ال َقو ُل أَبَدًا يف اآلِخِر ِمَن ال َمس 

ال ِمن ثَعَري ِن النِذك ملَ  يُعَرد  بِِو ال ربُّ 
َسُد َوال ثَعغ يُ  7[ابع ُتِغيَ ]َواَل  6 وفيما أَو َرد ناُه الدنليُل . ِفيِو ِإاّل احلَ 

ُة ال ثالَِغُة َعَلى َما قُعل ناُه، واهلُل ال ُمَوفِّوُ ال واِضُ  وا جن َِتوِ  حلُ  َِتوِ  8(لِل َخري ِ والصنوابِ ) ِبَرمح  قَاَلُو  .ِبَرمح 
لِوِ . ب ُن احلَااِّ  9(ُُممنُد ب ُن أمَحدَ ) اِمِع يَعن َثِغي أا  يُوَضَع : وِمن  قَعو  رََا ِمَن اجل  َأان ال ِمن ثَعَر ال ُمخ 

ِجٍد مِ  َهِة النيِت جَي تِمُع ِفيَها النِذك الَ َيكوُا َلُو ِمن ثَعر  ِإا  شاَء اهللُ تَعَعاىَل مبَس   .ن  َمساِجِد اجلِ 
 

أِلةث بي [ ] 336] رِج  ز ِج وِا ابـرِنِتأ  لى ِزورج  ا ِعلى ِسبي   العار يوة  ِحّتى ِمسر
 [ ِكِرتر تـِررش ِد، بـِِلّما تـ و ب ِي خاِصِم ا الِورِقِة  بي  ل ِك بأنر 

 مَ لن وسَ  ووآلِ  النا ُُمَمندٍ و  نا ومَ دِ يِّ سَ  لىى اهلل عَ لّ صَ  حيمِ الرن  نِ مح  اهلل الرن  مِ س  بِ ) 
(ليماً س  تَ 

ِ تعَ زارَ و الوِ ذُ  دَ هَ أش   .10 َ  دُ ث  عَ  وااَ ر  أبو مَ  األمريُ  1ني 
ا ذَ هَ  ءداهَ شُ  اشٍ عيّ  ب نُ  كِ لِ امل
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هرِ ج  يف حِ  رَ ك  و الثِ تَ نَ ابع   اَ هن أننُو جَ  ،هرِ أم   وازِ وجَ  ،وتِ حن يف صِ  تابِ الكِ 
ةٍ رَ و  شَ بِ  يََ ر  ه مَ رِ ظَ نَ  ةِ اليَ ووِ  2

3 
وِ ااِ نَ بِ   َ ي  َك بعَ ذلِ  دَ رَ و  أو  ،اشٍ طّ بَ  ب نِ  اياِ العَ  دِ ث  ها عَ جِ و  إىل زَ 

ا عوُتُ ونُ  ،هافُ ص  ا يّيت وَ ِبَِ  4
َذ كورَةِ  يََ ر  و مَ تِ نَ ابع   دَ ن  َك عِ ذلِ  يعَ مجَ  اّ أ دَ هَ وأش   ،هذا دَ ع  ها بعَ تُ ها وقيمَ تُ يَ مِ س  وتَ 

 ثيلِ َعلى سَ  امل
َذ كوَرةُ تُ نَ ابع   دَ شُ ر  تعَ أو َحَّت  ،5هاثِ ثَ يف سَ  َت قامَ فيها مَ  ذ  دن صَ و مُ وأنن  ،ةِ ين العارِ 

انَ إلَي أَ رَ ثع  وتعَ  ،يَُ ر  مَ  و امل
6 

  ثُ دَ ِبِو حَ  ثَ دَ َت حَ و مَ وأنن  ،هاشيدِ ر  ِبذِلَك يف تعَ 
َ
 ،هادِ ش  رُ  لَ ث  َعنُو قعَ  7دٍ ألحَ  يدَ ُمَ ال وَ  ،ِمن وُ  دن الذك البُ  تِ و  امل

 شاءَ  ها ِبِو إا  اَ هن ما جَ  ةِ قيمَ بِ  9اوهَ اصُّ َيُ  8(َلوُ ) ةُ ثَ رَ الوَ ها فَ ثِ ثَ سَ بِ  د  أحَ  قامَ  أو   ،ها فيوِ رياثِ ملِ  ةً ثَ طالِ  يَُ ر  مَ     وقامَ 
ةُ فقَ مر  وَ  اً،دينار  رَ شَ عَ  ةَ سَ م  خِبَ  ااٍ يثَ دِ  اتَ ارَ تَ َذلَك سِ  ن  مِ فَ ) ،اهلل َتعاىل

 ةٍ سَ م  خبَ  ااٍ يثَ دِ  11[...]وَ  ااٍ يثَ دِ  10
اينٌّ جَ ر  جُ  مي ُ وقَ  ،ديناراً  رينَ ش  وعِ 

 ااٍ تن كَ   13اتَ اللَ غِ وَ  ،ذاها كَ تُ قيمَ  ريرٍ حَ   ِ مُ قُ  ةُ الثَ وثَ  ،12
رَ عاجِ مَ  ةُ عَ بعَ وأر   ،ذاها كَ تُ مَ يق ةٍ نَ ون لَ مُ  لَ الاِ ع غَ س  تِ ، و ذاها كَ تُ مَ يق ة  فَ نعن صَ مُ 

 ،اذَ ها كَ تُ مَ يق 14

                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 . «ت»بياض يف األصل بقدر كلمة، والتكملة من  11
 . حجرة: «ت»يف  22
(. 435، ص4، ا"شور"مادة : انظر اللساا)الاينة واجَلهاز الذك جتها بِو الفتاة عند الاواا، : الشنواُر واِحُده َشو َرة 33

املدخل إىل تقوي اللساا وتعليم الثياا، )ِحها ويقولوا ملتاع الثي  ِشوار  بكسر الشني، والصواُب َشَوار  بفت  : وقال اللخمي
 (. 212، ص2ا
 . «ت»ا والتصويب من بنااه: «ز»يف  44
 . وأنو فيها حَت نام يف بيتها: «ت»يف  55
 . «ت»إليها، والتصويب من : «ز»يف  66
 . ملخلوذ: «ت»يف  77
 . «ت»سقط  من  88
 . «ت»جياصموها، والتصويب من : «ز»يف  99

 (.115، ص1ا: خمتار الصحاح )املِخّدُة، : امليم  املِر فقة بكسر 1100
 .كلمة غري مقروءة« م»يف األصل بياض بقدر كلمة، ويف  1111
 .جرجاين، ولعلن الصواب ما أثثتناه يف املع: « م»و « ز»يف  1122
 (. 294، ص2، ا"سثج"مادة : انظر اللساا)لثاس داخلي، مجُعو غالال ، : الِغاللَة  1133
 .صول، ومل نقف على معىن هذه اللفظةهَكَذا يف مجيع األ 1144
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 ،نانريَ دَ  ةُ عَ ثع  و سَ تُ قيمَ  ااٍ تّ كَ   2طُ وَّنََ  ،اذَ ها كَ تُ مَ يق ادٍ خِمَ  ةُ عَ ثع  وسَ  ،ذاها كَ تُ مَ يق اٍّ خَ  1اتَ افعَ فَ لِ و 
ةُ ثن وقعُ  ،ةٍ قومَ ر  مَ  ااٍ تّ كَ   شِ رُ فعُ  ةُ رَ ش  وعَ  ،ذاها كَ تُ قيمَ  ة  جَ ادِ وسَ 

 ع  طَ ق  ومَ  ،ذاها كَ تُ مَ يق ة  فَ نعن صَ مُ  ااٍ تّ كَ   3
  اهتُ قيمَ  ارٍ غَ صِ [ َمَناديلَ ] ةُ عَ بعَ وأر   ،ااٍ تّ كَ   يالَ دِ ن  ومِ  ،ذاو كَ تُ قيمَ  ااٍ تّ كَ   اءُ دورِ  ،ذاو كَ تُ قيمَ  كٌّ ورِ شُ 
  4وِ قَ شُ  رُ ش  وعَ  ،اذَ ها كَ تُ قيمَ  قادِ لرُّ لِ  ااٍ تّ كَ   فَ حِ الَ مَ  رُ ش  وعَ  ،اذَ ها كَ تُ قيمَ  ااٍ تّ كَ   رِ زُ أُ  ةُ سَ وََخ   ،اذَ كَ 
 دَ سااِ وَ  رُ ش  وعَ  ،ذاها كَ تُ قيمَ  ةٍ ين ثِ طُ ر  قعُ  رَ واسِ مَ  ةُ سَ وََخ   ،ةٍ ين ثِ طُ ر  قعُ  دَ سااِ وَ  ةُ سَ وََخ   ،ااٍ تّ كَ   4وِ قَ شُ 
ةدَ ر  وفعَ  ،اذَ ها كَ تُ قيمَ  صوفٍ  5فِ طُ قُ  ااُ وَثَ  ،ذاها كَ تُ قيمَ 

 ،ذاا كَ مهُ تعُ قيمَ   ٌِّّ دُ  اط  سَ وبِ  7طاءٍ وِ  6
 الذِ أع   ةُ الثَ وثَ  ،ذاما كَ هُ تعُ قيمَ  يٌّ شِّ اين قَ والتّ  كٌّ ا برارِ  ُ دُ أحَ  ااِ اءَ سَ وكِ  ،وفٍ صُ  لُ ثَ ن  وحَ  ،ذاكَ 
 دينارٍ  فُ َك أل  ذلِ  يعِ مجَ  ةِ يف قيمَ  9لُ مَ جُي   ،8(ذاو كَ تُ قيمَ  يٌّ ن ِ ارَ نَ  افُ وحلِ  ،ذاها كَ تُ قيمَ  رٍ هَ و  جَ 
 ب نُ  رُ ض  نَ )هذا  دَ ع  و بعَ اَس َ  عُ قِّ وَ يعُ  ن  مَ  دَ هِ ِبَذِلَك شَ و  ،ناراً يد رواَ ش  وعِ  ة  سَ وََخ   دينارٍ  ةِ ااَ مِ عُ بعَ وأر  
(يُّ سِ ي  القَ  فواَ ل  خَ  ب نُ  دُ من وُمَُ  ،يُّ قِ الغافِ  رٍ ض  نَ  ب نِ  ةَ ليفَ خَ 

 117/ ]   الينُّ ُفاَلٍا الفُ  ب نُ  الاُ وفُ  ،10
و نَ من ضَ فيما تَ  12اهلل كَ قَ فعن وَ  كَ وابُ جَ  .11(حيمِ الرن  نِ مح  رن الاهلل  مِ س  بِ ) ،ؤالِ ة السُّ خَ س  نُ [ ز 
َذ كورَةُ   ُ ن  الثِ   ِ قامَ  أا   دَ ع  بعَ  يفَِّ وُ تعُ  لَ جُ الرن  إان فَ  ؛دِ ق  هذا العَ  13(نُ ط  بَ )

فيِو  رَ كِ ا ذُ مبِ  1ةُ املشورَ  امل
  ن  مِ  ةً دن ها مُ جِ و  َمَع زَ 

                                                                                                                      
، 1، ا"جرب"مادة : انظر اللساا)تستعمُل اللفافة لعدة أغراض، فِلفافة الرجِل متاًل هي اجَلو رُب ومجعها جوارب ،  11
 (. 263ص

 .كيس  أو حنوه جتعل فيو املرأة ذخريَُتا: الننَمُط  22
 .ساة السرير تكوا على هيّة اعيمة 33
 .ُشّقة، وهو نسيج التوِب املتخذ لصنع املالبس وغريهامجُع : ُشَقو   44
 (. 73،ص1خمتار الصحاح، ا: انظر )أك ِكساء يلف ساار اللثاس ، : مجع قطيفة، وهي ِدثار  خُم َمل   55
  .أك وطاء واحد  : وقولو فردة وطاء .وفرده: «ز»يف  66
 ما يُعّتخذ للجلوس أو االّتكاِء َعلي و : الوطاء  77
 . «ت»سقط  من  88
 . فتجمل: «ت»يف  99

 . «ت»سقط  من  1100
 . «ت»سقط  من  1111
 . رضي اهلل عنك: «ت»يف  1122
 . «ت»سقط  من  1133
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َذ كورُ  لُ جُ بِِو الرن  دَ هَ ا أش  مبِ  3اهَ و اصُّ ُيُ ي ها ِ َعلَ  ةُ ثَ رَ الوَ  وقامَ  ،2هاوِ أو حَن   عاماً  رينَ ش  عِ 
 4َثماَحسَ و  امل

َذ كورُ  دُ ق  و العَ نَ من ضَ تَ 
 ملَ   ن  مَ  ةِ ثَ رَ وَ ل  لِ  دَ هِ وشَ  ،كَ ذلِ  يعَ ها مجَ ن  عَ  مُ ها القااِ كيلُ وَو  ةُ نَ بع  اال تِ رَ كَ فّن   ،امل

 نَ مِ     جَ رَ ّخ  فَ  ،فوهالِّ َيَُ  إىَل أا   ةُ ثَ رَ الوَ  بَ هَ وذَ  5(ذ كورِ ملا) دِ ق  العَ   ِّ و َعلى نَ تُ هادَ شَ  ا  جتَُ 
ناتِ ر  كَ َقد  أن   7كِ إنن  ةُ ثَ رَ الوَ  6قاَل َ اا فَ دينارً  الثنيَ وثَ  ةٍ يَ انِ َثَ  ةِ قيمَ بِ  ياباً ثِ  ةِ ورَ الشّ 

مُثن  ميعِ يف اجلَ  8
ال  أم   رارِ واإلق   كارِ اإلن  َك بِ ذلِ  م  رى  َُ تَ  ل  هَ  ،لِّ الكُ بِ  كِ ثُ طالِ نُ  نُ ح  نَ فعَ  ،ضِ ع  الثعَ نا بِ لَ  تِ ر  رَ أقع  
يف ) وابِ اجلَ نا بِ تِ أف   ؟ال أم   وِ ثِ سَ َعلى حَ  دُ ق  العَ   ُّ صِ يَ  ل  وهَ  ؟يابِ التِّ  نَ مِ     جَ رَ ها إاّل َما أخ  مُ اَ ل  يعَ 
: 10(احلااِّ  اهلل ب نُ  لقاضي أبو َعث دِ ا قيوُ الفَ ) فّجابَ  .اهلل شاءَ  إا   جوراً ّا مَ قً فعن وَ مُ  9(كَ َذلِ 
(َعلي وِ   ُ ف  قعَ ووَ  ،اكَ وإيّ  نا اهللُ دَ شَ أر  ) ،11ؤالَ السُّ   ُ ل  ّمن تَ 

ُ  دُ ق  العَ يُعت ِثِ   وإذا ملَ   ،12
 نُ مّ ضَ تَ امل

 ةِ ثَ رَ وَ لِ  ون ها الحَ كاحِ نِ  دِ ق  عَ  دَ ن  أبوها عِ  13ها ِِبااَ هن اليت جَ  ثابِ األس   رُ وسااِ  يابُ التِّ فَ  ةَ ين العارِ 
ا تَ فَ  ةِ ين العارِ  نَ ها مِ ضِ ع  بِِو يف بعَ  ت  رن إاّل ما أقعَ  15(َ ا)ا ُتِ يازَ حِ  طولِ لِ  14ها فيهاعَ أبيها مَ   كواُ إهن

                                                                                                                                                                                                                                                                                                
ِ " املشورة"و نُِعَت   ُهنا بِّها " بشورة"نُِعَت   هذه الِثن ُ  آنِفاً بّّها   11  .، و الظّاِهُر أنّو حَدَث َتص حيف  يف أَحِد الَوص َفني 
 . وحنوها: «ت»يف  22
 . «ت»ليخاصوها، والتصويب من : «ز»يف  33
 . «ت»حسثما، والتصويب من : «ز»يف  44
 .  «ت»سقط  من  55
 .   ما: «ت»يف   66
 . إنكما: «ت»يف  77
 .أنكرمتا: «ت»يف  88
 . «ت»سقط  من  99

 . «ت»سقط  من  1100
 . سؤالك: «ت»يف  1111
 . «ت»سقط  من  1122
 . بو: «ت»يف  1133
 . فيو: «ت»يف  1144
 . «ت»سقط  من  1155
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(ي هاَعلَ ) ةُ ثَ رَ الوَ  اهعما ادن  رِ ِِبا يف سااِ  ة  قَ الحِ  منيُ واليَ  ،مرياثاً 
و ت  رَ كَ وأن   ةً ين ها عارِ دَ ن  كاَا عِ  2أننو 1

 )، عاىلاهلل تَ  شاءَ  إا   ،و ِهيَ ت  رَ كَ وأن  
ُ
 .3(قاَلُو ُُممنُد ب ُن احلااِّ . وتِ مح َ رَ بِ  وابِ لصن لِ  وُ فِّ وَ وُهَو امل

 

أِلةث بي [ ] 337] امررأاز ت ريد  اررت جاِع الّاائ د  على ِصِدِقةز ِتِ دوِقتر ب  ا، بـِِ  ر ِمسر
 [  قـ ر  بي  ل ك بي ال وِدِقة ؟يـ ؤِ 

َّلة  مِ   رَأة  : هاصارُ تِ اخ   راءِ ض  اعَ  ةِ ايرَ اجلَ  نَ َمس   ب ب نِ ََي    ُ ن  بِ  يةُ نَ ثِ ها لَ َس ُ او  ،   قَ دن صَ تَ  ام 
 ها بِ الكُ و أم  ت  وَ حَ  امَ  ميعِ ِبَ  كِّ دِ األز   مااَ ي  لَ سُ  ب نِ  ى ُُمَمندِ َعلَ  ،كِّ احلجرِ  ةَ صوفَ  أِ  

َ
 رِ شَ ج  امل

 ا
َ
 ،هان  مِ  فُ ص  وُهَو النِّ ، استربسيلَ  ةِ يَ ر  قَ اليت بِ  ارِ الدّ  نَ مِ ها يثِ صِ نَ  عِ يموِِبَ  ،تيمِ اليَ   ِ ي  إىل بعَ  روفِ ع  مل
  نَ ها مِ يثُ صِ ونَ 

َ
هلل  ةً قَ دَ و صَ يِ ق  وسَ  هِ رِ َثُُ  ميعِ فيِو ِِبَ  ةِ و َعلى اإلشاعَ نِ َثُُ  ثُ لُ و وثعُ انِ أَث   ةُ الثَ ثَ  رِ شَ ج  امل

  ةِ قَ دَ الصن  عِ ف  َعلى دَ  كن وِ رَ القَ  فٍ لَ خَ  ب نَ  ين لِ عَ     مَ وَقدن  ،ارِ هّ القَ  دِ الواحِ 
ُ
 ،َعلي وِ  ذِ دن صَ تَ إىل امل

ُ  عَ فَ دَ ها فَ لِ ع  فِ  ن  َك مِ َذلِ  ُُمَمند   رَ كَ وشَ  ،كَ َذلِ  ُُمَمندٍ  ب نُ  يُّ لِ عَ  لَ ثِ وقَ  ،اهاه إيّ وياِ وَُت  
 ةَ قَ دَ الصن  مُ دن قَ امل

 عنيَ س  وتِ  سٍ ََخ   ةِ نَ سَ  ن  مِ  ةِ دَ ع  يف القِ  كَ وذلِ  ،كَ نوا ذلِ عايَ  دولٍ عُ  ُشهودٍ  ةِ رَ ض  حبَ  إىل ُُمَمندٍ 
ُ  مُثن إان  .ةٍ ااَ مِ عِ بَ وأر  

َذ كوَرةَ  ةَ قَ دَ الصن  كَ لَ َعلي ِو مَ  ذَ دن صَ تَ امل
 ن  ادى األوىل مِ مجُ  بِ قِ يف عَ  اَ إىل اآل امل

َر أةَ  مُثن إان  .ةٍ ااَ مِ عِ بَ وأر   عنيَ س  وتِ  سٍ ََخ   ةِ نَ سَ 
 ماً ص  خَ     لَ كن وَو  ،هااعَ جِت ار   ريدُ تُ  اَ اآل    امَ ق امل

  رَ ضَ حَ فَ 
ُ
 4رَ ك  ِّن حَ طِ أع   :هامُ ص  ما قاَل َلُو خَ  لُ فّون ، القاضي سِ لِ ج  َعلي ِو مبَِ  ذِ دن صَ تَ َمَع امل

 صيثِ يت يف نَ لَ كِّ َو مُ 
َ
َذ كورِ  رِ شَ ج  ها يف امل

  صيبَ ِّن النن ع  يعَ  ،امل
ُ
  لِ جُ بِِو َعلى الرن  ذَ دن صَ تَ امل

َ
قاَل فَ  ،ذ كورِ امل

  رَ لَي َس أنَا عامِ  :لُ جُ َلُو الرن 
َ
ا حَ  رِ شَ ج  امل إننُو  مُثن  ،َعلي وِ  دَ قَ و وعَ تَ قالَ مَ  ذَ فّخَ  ،َلوُ  رِ العامِ  دَ ن  ه عِ رُ ك  إَّنن

  ان أ نُ من ضَ تَ تعَ  ةٍ طاقَ ثِ َعلي ِو بِ  رَ هَ ظ  تَ اس  
َ
َذ كورِ  رِ شَ ج  َ ا يف امل

 لُ جُ قاَل الرن فَ  ،بِوِ     قَ دن صَ ِمّا تَ  رَ تعَ أك   امل

                                                                                                                      
 . «ت»ط  من سق 11
 . «ت»أها، والتصويب من : «ز»يف  22
 . «ت»سقط  من  33
ُر ادِّخاُر الطنعاِم للتعنَربُِّ ، وصاِحُثو ُُم َتِكر   44  ( ، ماّدة حكر4/218: لساا العرب)احَلك 
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َذ كورُ 
  ن  كُ يَ  ملَ   ل  بِِو باطِ  رُ كِّ ذَ َك الذك تُ ذلِ  :امل

َ
تَعرُ  رِ شَ ج  َ ا يف امل ِبِو     قَ دن صَ الذك تَ  نَ مِ  أك 

ُ  رَ كَ مُثن ذَ  ،بِوِ     قَ دن صَ الذك تَ  صيبِ َعلى النن  دَ ااِ الاّ  "ل  باطِ "و لِ و  قَ بِ  ريدُ يُ  ،ين لَ عَ 
 أان  لُ كن َو امل

 
ُ
قَ صَ تَ امل   تااِ املقالَ  ةَ قَ دَ الصن  لُ طِ ث  تعُ  ل  هَ فعَ  ،ةً ريضَ مَ  ةِ قَ دَ الصن   َ ق  وَ  كاَن     ةَ دِّ

َ
 أةِ ر  مَ ل  لِ  بُ وجيَِ  تااِ كورَ ذ  امل

 ،تَ ر  كَ ها ما ذَ نُ هِّ وَ ال يعُ  ة  اَ جااِ  ةُ قَ دَ الصن : احلااِّ  ب نُ  القاضي أبو َعث د اهللِ  فّجابَ  ؟ال أم   رُ ك  احلَ 
 . ُد ب ُن احلااِّ قاَلُو ُُممن . وباهلِل التعنو فيوُ 

 

أِلةث بي [ ] 338]  رج  ز م نر أهر   ال و ح  خاِصِمأ  أصر ار ن ِمسر

 [ بعاقـِِبأ الوالي ب ع قوبةز ِشنيعةز ب   ِسِببز 
َدي نِ ] َّلة  َعن  ُمَضمنِن َعق  ٍد َوَسلنَم . َمس  يِّدنَا ُُمَمن َِ لسِم اهلِل الّرمحَاِا الّرحيِم َصلنى اهلُل َعَلى َس
 ى ب نِ يسَ عِ  ب نَ  ُُمَمندَ  فواَ رِ ع  يعَ  م  هُ أنعن  داءِ هَ الشُّ  نَ مِ  ابِ تَ ا الكِ ذَ ى يف هَ مّ سَ تَ يعَ  ن  مَ  دُ هَ ش  يَ  1[آلِوِ وَ 
 قِ افِ الغَ  فَ يوسُ 

َ
َ  نِ اب  بِ  روفَ ع  ي امل

وفونَ رِ ع  ويعَ  ،وِ و واَس ِ نِ ي  عَ بِ  2ىلو  امل
 ثاضِ قِ واالن   ري ِ اعَ  لِ ه  أ ن  اَا مِ أننُو كَ  3

  آاِ ر  القُ  ةِ راءَ وقِ  مِ ل  العِ  بِ لَ َعلى طَ  َّ شَ نَ  ،ةِ يَ والعافِ 
ُ
َعلى  وِ عاشِ مَ  بَ لَ َك طَ َمَع ذلِ  مَ اَ تعَ ال  وَ  ،بنيَ رن قَ َعلى امل

 ريوِ َعلى طَ  ياً ارِ جَ  ناً اوِ صَ تَ مُ  ةَ يَ ثيلِ إش   ن  مِ  اقنيَ قّ الشن  وذِ  سُ يف  وُ ثُ لَ طَ  4[جيَِبُ ]الذك  وِ ج  الوَ 
 ،وبِِو يف دينِ  لُّ ُيُِ  اِمِّ  ر يَةٍ َلُو َعلى جِ  عَ لِ اطُّ  والَ  ،ة  لن َلُو زَ  ظ  فَ ُُت   ملَ   ،ةِ مَ الالسن  ثيلَ سَ  كاً سالِ  ،ةِ قامَ تِ االس  
َ و وبعَ نَ يع  بعَ  عَ قَ وَ  ا  أإىل  ،والِ يف حَ  والَ  َ بعَ  عُ قَ ا يعَ و مَ جِ و  زَ  ةِ ابَ رَ ه قعَ هارِ أص   ني  َِ شاجُ التن  نَ مِ  هارِ األص   ني   ِر
ات  ثَ طالَ مُ  م  هُ نعَ يع  و وبعَ نَ يع  بعَ  دَ كن َتّفعَ  ،الفِ تِ واالخ  

ِوكاعَ ودَ  صام  وخِ  5
َعلي ِو  مَ جَ هَ  إىل أا   رور  وشُ  6

  ساّلم، اهلل ب نُ  َعث دُ  كَ ذلِ لِ 
َ
 اب نِ  امِ يف أيّ  7هاطِ رَ شُ   [ ز  118/ ]  بُ احِ وصَ  ةَ يَ ثيلِ بإش   ةِ دينَ وايل امل
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، ينَ ربِ تَ ع  مُ ل  لِ  ةً رَ ثع  وعِ  ،لنيَ ااِ لسّ لِ  ةً ظَ و عِ لَ عَ وجَ  ،هدَ يَ  عَ طَ وقَ  ،يفَ نِ العَ  بَ ر  الضن  ياطِ السِّ و بِ بَ رَ ضَ فَ  ،ادٍ ثّ عَ 
َ  نيعَ شَ ) رِ ه  الظن  وبَ رُ ض  مَ  دِ اليَ  طوعَ ق  مَ  احلالِ  كَ ل  يف تِ  ارٍ ى مِحَ َعلَ  وُ لَ عَ وجَ 

و طُ رَ بِِو شُ  وطافَ  ،1(رِ ظَ ن  امل
يف إيَقاِعِو َجو رَهُ  ةً غَ الَ ثَعلي ِو ومُ  ياً دِّ عَ َلُو وتعَ  ماً ل  ها اُ عَ امِ وجَ  ،هاواقَ وأس   ةَ يَ ثيلِ إش   ةِ ينَ دِ مَ  ةَ قن أزِ 

ب ثَ سَ بِ ال  2
ها ثَ دَ أح   ةٍ يعَ نِ شَ  ةٍ دوثَ ح  ألُ  الَ وَ  ،َعنوُ  ت  رَ كِ ية ذُ جِلر   والَ ) ،ِمن وُ  يئاً وال شَ  ،كَ ذلِ  بُ إلي ِو يوجِ  3[ُنِسبَ ]
(ةوبَ قُ العُ  كَ ل  تِ  لَ ت  ِِبا مِ  بُ جِ و  تعَ س  يَ  دٍ ها َعلى أحَ ثَ دَ أح  

َ و وبعَ نَ يع  بعَ  عَ قَ إالّ ما وَ  4  ،صامِ اعِ  نَ مِ ه هارِ أص   ني 
  ،رِ شاجُ والتن  ،صامِ اعِ 

ُ
ذِلك وارُ ثعَ أك   اسَ النّ  ان أو  ،م  هِ مِ ل  يف عِ  ةً خاصن  ةِ ثَ طالَ وامل

 كَ ل  وا تِ مُ ظَ ع  تعَ واس   5
دَ هِ شَ . آاِ ر  القُ  ةِ لَ ومحََ  ،اِ اوُ صَ التن  7لِ ه  بِّا اليَ الثَ  6كَ ل  تِ  لِ ت  مِ  إيقاعِ  ن  مِ  ةَ عَ نع  الشن 

 ن  و مَ ِبذِلَك ُكلِّ  8
ُ  ضااَ مَ رَ  رِ ه  يف شَ إذ  ُسئلَها )، ابِ تَ و ِبذِلَك يف هذا الكِ تَ هادَ شَ  عَ قَ و  وأَ . وصِّ نَ  بَ سَ و حَ فَ رَ عَ 

 مِ ظن عَ امل
 داءِ هَ الشُّ  نَ مِ  9(تابِ ا الكِ ذى يف همّ سَ تَ يعَ  ن  مَ  دُ هَ ش  يَ  :وُ صُّ نَ [وَ ]، ةٍ ااَ مِ عِ بَ وأر   عنيَ س  وتِ  سٍ ََخ   ةَ نَ سَ 
َ  ين قِ يسى الغافِ ع ب نَ  ُُمَمندَ  فواَ رِ ع  يعَ  10(َكانُوا) م  هُ أنعن 

 اب ِن بِ  روفَ ع  امل
َ
 لِ أله   طاً الِ و خمُ َس ِ او و نِ ي  عَ بِ  ىلو  امل

بِ ي  والرن  رِّ الشن 
  ان أ فواَ رِ ع  ويعَ  ،م   َُ  ثاً صاحِ ومُ  ،م  ِبِِ  12جاً اِ تَ وِمُ   11

ه إالّ دَ يَ  ع  طَ ق  يعَ  ملَ   ادٍ ثّ عَ  اب نِ  ةِ لَ و  يف دَ  -ها اهللسَ رَ حَ - ةَ يَ ثيلِ إش   1(ةِ دينَ مَ ) وايلَ  13مٍ الس اهلل ب نَ  َعث دَ 
ِلِمنَي 2واَهَرت   ةُ قَ رِ َعلي ِو السن     شاعَ  أا   دَ ع  بعَ  ُس 

،َوأننُو إذ  َقَطَع َيَدُه َوَطونَفُو ملَ  يُعن ِكر  أَحد  ِمَن امل
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  ةِ احلالَ و بِ فَ رَ عَ  ن  ِبذِلَك مَ  دُ هَ ش  يَ  َذِلك، َوأننو طُوَِّف بِالسنرَِقِة أَماَمو
َ
 ،وفَ ويط  تَ  نَ وعايَ  ،ةِ صوفَ و  امل

ُ  ضااَ مَ رَ ) رِ ه  شَ  بِ قِ يف عَ  وتَ هادَ شَ  3[َعلى ذِلكَ ] عَ قَ وأو   ،وأمامَ  ةَ قَ رِ سن الو 
 سٍ ََخ   ةَ نَ سَ  مِ ظن عَ امل

 ياً فاشِ  اعاً َسَ  اسَ النّ  عَ نصار َسَِ األ اب ن حجافٍ  نِ مح  الرن  دِ ث  عَ  ب نُ ا فَ لَ حَ  .ةٍ ااَ مِ عِ بَ وأر   عنيَ س  وتِ 
َذ كورُ  ُُمَمند   ذَ رَ سَ  :قولواَ يَ  فيضاً تَ س  مُ 

 د  أحَ  ع  مَ س  ومل يُ  ،هدَ يَ  سالمٍ  اب نُ  عَ طَ قَ فعَ  تابِ ا الكِ ذيف ه امل
ةَ الثَ التن  بَ تِ وكُ  ،كَ ذلِ  رُ يع  غَ  فُ رَ ع  وال يعُ  ِفيِو، ثَ دَ ما أح   رُ كِ ن  يعُ 

 ةَ نَ سَ  الٍ وّ شَ  ن  مِ     ضَ مَ  ماً و  يعَ  رَ شَ عَ  4
 ب نُ  5ه حلفيدَ قَ ما  لِ ت  مبِِ  دُ هَ ش  مى يَ احمل   موصلٍ  ب نِ  أمح َدَ  ب نِ  راهيمَ إب   ب نُ  دُ وأمح َ  ،عنيَ سِ وت   سٍ ََخ  
ُ  عاءِ ِا  االس   ك  دَ ق  عَ  كَ ن  اهلل عَ  يَ ضِ رَ     فن صَ تَ  ،6(حجافٍ  ب نِ  محنِ الرن  دِ ث  عَ 

 ف  وقِ  ا،هذ ذَ و  فعَ  نِ ي  دَ ين قَ امل
  أان  كَ ا وذلِ مهِ نِ من ضَ َعلى مُ  كَ لِ ض  فَ بِ 

ُ
و صِّ نَ  بِ سَ و َعلى حَ تَ ثَ ا أثع  مهُ نع  مِ  لِ األون  دِ ق  العَ بِ  مَ القااِ  حون تَ س  امل

ُ  دولِ عُ  ن  مِ  ةٍ ماعَ ِِبَ 
ُعَلمااِِهم  و  منيَ لِ س  امل

ُ  ةُ ثَ رَ ِبِو وَ  بَ لَ وطَ  ،لٍ جُ رَ  ةِ ااَ مِ  ن  مِ  دُ يَ أز   7
 اب نِ  كدتَ ع  امل

ُ  دِ ق  العَ و بِ تُ ثعَ رَ وَ  قامَ فَ  يفَِّ وُ َقد  تعُ  8[إذ  كاَا اب ُن َسالمٍ ]؛ المٍ سَ 
َذ كورِ  عاءِ ِا  االس   دِ ق  عَ  لَ فَ أس   خِ سَ تَ ن  امل

 ،امل
  دااِ اهِ ه الشّ دَ ين قعَ  10ماإاّل  م  هُ نع  مِ  ل  ثَ ق  يعُ  ملَ   م  و  قعَ  9(فيوِ ) دَ هِ وشَ 

َ
َثَما لَ فَ أس   كورااِ ذ  امل يف  الهُ ين ذَ و َحس 

َثل  ما ُتِِ هادَ شَ   ،آاِ ر  القُ  ةِ لَ َعلى محََ  الةِ الوُ  مَ ج  هَ  كَ ن  اهلل عَ  يَ ضِ رَ  ر  ظُ ان  فَ  .فَعُهَما قُِثاَل َوَسااُِرُ ا ملَ  يُعق 
؟ فَعَهل   م  هُ نع  مِ  غواَ لُ ثع  وما يعَ  ،مِ ل  العِ  ةِ ثَ لَ وطَ  ري ِ اعَ  لِ وأه  

 مُ تُ أنع   إذ   م  كُ ن  مِ  رِ ظَ النن  عُ ضِ و  َهذا إاّل مَ  11
 مُ اَ ل  ا يعَ مَ وَ  ؟ لُ مَ أع   نِ ي  دَ ق  العَ  وأكُّ  ،كَ يف ذلِ  12(هُ راا تَ مبِ ) -كَ ن  اهلل عَ  يَ ضِ رَ - ب  اوِ جَ فَ  ؟ ةُ وَ د  القُ 
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  ةَ ثَ رَ وَ 
ُ
 .2[تَعَعاىَل ] اهلل شاءَ  إا   1(عاناً مُ  داً ين ؤَ مُ  ّجوراً مَ ) ،ياً شافِ  ياناً َك بَ ذلِ  نيِّ  بعَ ؟ المٍ سَ  اب نِ  ع َتدكامل
  قيوُ الفَ ) فّجابَ  .2[تَعَعاىَل ]

ُ
  ب نُ  غُ ثَ أص   مِ أبو القاسِ  3(رُ شاوَ امل

ُ  عاءِ ِا  االس   ك  دَ ق  عَ وَ  4[وَوقَعف ُ  َعَلي وِ ] كَ ؤالَ سُ   ُ ح  فن صَ تَ  :ُُمَمندٍ 
ِ خَ سَ تَ ن  امل ُ  دُ ق  والعَ  ،وقَ و  فعَ  ني 

 خُ رن ؤَ امل
  ،ء  ي  شَ  ةَ ثَ رَ الوَ  مُ اَ ل  وال يعَ  ،لُ مَ أع   ضااَ مَ رَ بِ 

ُ
 قيوُ الفَ  5بَ وجاوَ  .ُُمَمندٍ  ب نُ  غُ ثَ قاَلُو أص   .وِ تِ مح َ رَ بِ  وُ فِّ وَ واهلل امل

ُ  نِ ي  دَ ق  والعَ  كَ ؤالَ سُ   ُ ح  فن صَ تَ  :دٍ ش  رُ  ب نُ  ليدِ الوَ  وبلقاضي أا قيوُ الفَ 
ِ خَ سَ تَ ن  امل َعلى   ُ ف  قعَ ووَ  ،وقَ و  فعَ  ني 

  وابُ واجلَ  ،وِ َك ُكلِّ ذلِ 
ُ
  .و أقولُ لِ ت  مبِِ  حي   صَ  مُ دِّ قَ تعَ امل

ُ
 6بَ وجاوَ  ،دٍ ش  قاَلُو ُُممنُد ب ُن رُ ، وُ فِّ وَ واهلل امل

ُ  نِ ي  دَ ق  لعَ وا 7(اكَ وإيّ  نا اهللُ دَ شَ أر  ) كَ ؤالَ سُ   ُ ل  ّمن تَ  :اِّ ا احل اهلل ب نُ  لقاضي أبو َعث دِ ا قيوُ الفَ 
 نِ ي  دَ ين قَ امل

  وابِ اجلَ بِ و  ،وَك ُكلِّ َعلى ذلِ   ُ ف  قعَ ووَ  ،وقَ و  فعَ 
ُ
. وِ تِ مح َ رَ بِ  وفيوِ التن  يلُّ واهلل وَ ، 8و أقولُ لِ ت  مبِِ  حي   صَ  مِ َقدِّ تعَ امل

 .قاَلُو ُُممنُد ب ُن احلااِّ 
  

أِلةث بي [ ] 339]  ِ ِدتر قـِبرِ  ِوبات  ا ش  ودا، ِعلىِمسر  ِزورج  ا  امررأاز أشر
ِية   م   [ الوش ت اعرِتدك ِعِلير ا ب التودر

  

(اليمً س  تَ  مَ لن و وسَ وآلِ  النا ُُمَمندٍ و  ى اهلل َعلى مَ لّ صَ  ،حيمِ الرن  نِ مح  اهلل الرن  مِ س  بِ ) 
9. 

(اشٍ يّ عَ  ب نِ  أمح َدَ  ب نِ  رِ فَ ع  جَ  اش ب نِ يّ عَ ) مِ أ  القاسِ   ُ ن  بِ  ةُ مَ فاطِ  ت  دَ هَ أش  
 ،اهسِ ف  َعلى نعَ  1
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ها نِ ه  ذِ  ن  مِ  ثاتٍ وثَ  ،هالِ ق  عَ  ن  مِ  ة  حيحَ صَ  راشِ الفِ  ةُ عَ جِ طَ ض  وِهَي مُ  2(تابِ ا الكِ ذَ هَ  ءَ داهَ شُ )
(هااِ ي  ومَ )

3،  ََ َِ  4(ِس ِّ ) كو أملََ ش  َت هامِ س  يف جِ  اتٍ احَ رَ ِا
 رِ خّ ؤَ مبُِ [ ز  119/ ] داها إح   ؛5

ثُ ي  حَ  رِ سَ ها األي  ثِ ن  ها ِِبَ ن  مِ  6ااِ تَ نَ ثع  اها و أسِ رَ 
 ةُ عَ ابِ والرّ  ،ال َمذ ُكورَة ةِ هَ اجلِ  نَ ها مِ فِ تِ كَ   عُ جِ ر  مَ  7

 نَ ها مِ طِ إب    َ َُت   ةُ سَ ادِ والسّ  ،نِ ها األمي َ ثِ كِ ن  مَ  أسِ رَ بِ  ةُ سَ واعامِ  ،نِ األمي َ  بِ ن  إىل اجلَ  ةً لَ ها مااِ رِ ه  ظَ بِ 
  ها أملََ ن  مِ  دُ جتَِ  ،رىس  اليُ  ةِ هَ اجلِ 

َ
 ،تِ و  امل

 يَ جانِ  ان أ م   َُ  ت  رَ كَ وذَ  
ُ
 ب ب نِ أ  ََي   ب نُ ) المِ السن  دُ ث  ها عَ جُ و  ها زَ ميعِ َ ا ِبَ  صيبَ ها َعلي ها وامل

َ  مااَ ي  لَ سُ  ب نِ  ُُمَمندِ 
 مِ ل  والظُّ  دِ م  ِمن ُو والعَ  داءِ تِ االع   وِ ج  َعلى وَ  ،8(الةِ الصن  صاِحبِ  نِ اب  بِ  روفُ ع  امل

  ثُ دَ ِِبا حَ  ثَ دَ َت حَ مَ فَ  ،10دِ وَ قَ ل  لِ  بِ املوجِ  دِ ص  والقَ  9(َ ا)
َ
ها تِ ها وإفاقَ اِ ر  بعُ  هورِ اُ  لَ ث  قعَ  تِ و  امل

  ان أو  ،ا هِذهِ راحاُتِ جِ  ن  مِ 
َ
َذ كورُ  12(المِ السن  دُ ث  عَ )ها جُ و  ها زَ مِ دَ بِ  11(واملّخوذَ ) لوبَ ط  امل

  13إذ امل
َعلى  دَ هِ شَ  ،رَ كِ َكما ذُ   14(دِ وَ قَ ل  لِ  بِ املوجِ ) دِ م  العَ  وِ ج  و َعلى وَ ذِلَك ُكلِّ لاجلاين  وَ كاَا هُ 
هادِ   ن  مَ  15(هِ ال َمذ كور هذِ  اشٍ يّ عَ  ب نِ  أمح َدَ  ب نِ  رِ فَ ع  جَ  ب نُ  اشُ يّ عَ  مِ أ  القاسِ   ِ ن  بِ ) ةَ مَ فاطِ  أش 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 . «ر»سقط  من  11
 . «ر»سقط  من  22
 . «ر»سقط  من  33
 . «ر»سقط  من  44
 . جسدها: «ر»يف  55
 . «ر»واثناا، والتصويب من : «ز»يف  66
 . ُت : «ر»يف  77
 . «ر»سقط  من  88
 . «ر»سقط  من  99

 .(، ماّدة قود3/372: لساا الَعَرب)الَقَوُد الِقصاُص و قَعت ُل النعنف ِس بالنعنف ِس  1100
 . «ر»سقط  من  1111
 . «ر»سقط  من  1122
 . «ر»ب من إذا، والتصوي: «ز»يف  1133
 . «ر»سقط  من  1144
 . «ر»سقط  من  1155



  

 

- 384 - 

  ةِ ها وِهَي يف احلالَ فَ رَ ها وعَ ن  و مِ عَ وَسَِ ) ،هان  ا فيِو عَ ها مبِ سِ ف  َعلى نعَ  وُ ت  دَ هَ أش  
َ
فيِو يف  ةِ صوفَ و  امل

  راحاتِ اجلِ  نَ عايَ  ن  مَ فَ  ،هانِ ه  ذِ  ن  مِ  ثاتٍ ها وثَ لِ ق  عَ  ن  مِ  ةٍ حن صِ 
َ
 رَ ظَ َعلي ها ونَ  فَ قَ ووَ  صوفاتِ و  امل

َها وُتََ  ا مِ  وَ قن إلَيع  اين يف التّ  كَ وذلِ  ،وها يف نَعف سِ ثَ دِ َُي   أا   اً أحد نُ كِ اليت ال مُي   راحاتِ اجلِ  نَ أهن
ى اهلل لّ صَ  ،حيمِ الرن  نِ مح  اهلل الرن  مِ س  بِ : ةٍ ااَ مِ سِ وََخ   رينَ ش  وعِ   ٍّ سِ  ةَ نَ سَ  ةِ جن ذك احلِ  ن  مِ  رينَ ش  والعِ 

(اليمً س  تَ  مَ لن و وسَ وآلِ  َعلى ُُمَمندٍ 
مِ  َهذا 2لَ فَ ى أس  مّ سَ يُ  ن  مَ  فَ قَ وَ  .1  دِ ق  عَ  داءِ هَ شُ  ن  مِ  الرنس 

ِ َعلى عَ  3(نِ ط  لى َهذا الثَ أع  ) ةِ يَ مِ د  التن  َ  ني 
َذ كورَةِ  4(اشٍ يّ عَ  مِ أ  القاسِ   ِ ن  بِ ) ةَ مَ فاطِ  ةِ ين مِ د  امل

 امل
 رَ هَ ظ  تَ  أا   لَ ث  قعَ  كَ وذلِ ، ة  تَ يِّ ها وِهَي مَ صَ خ  قوا شَ قن ها وُتََ نِ ي  فوا َعلى عَ قَ روا إلَي ها ووَ ظَ نَ و  ،فيوِ 
 فَ صَ َعلي ِو ِِبا َعلى ما وَ     مَ وأد  ) المِ السن  دُ ث  ها عَ جُ و  ا ِِبا زَ اليت أصاِبَ  راحاتِ اجلِ  نَ ها مِ تُ إفاقعَ 
ُ  ةِ يَ مِ د  تن ال دِ ق  ها يف عَ ن  عَ  وَ هُ 

(هذا ذَ و  فعَ  نِ من ضَ امل
ا ِهَي بِ  او كّ شُ يَ  وملَ   ،5  مِ و  يف اليعَ  كَ ها وذلِ نِ ي  عَ أهن

 
ُ
ِ َعلى عَ  فَ قَ وَ  ن  مَ  ولِّ ِبذِلَك كُ  دَ هِ شَ  ،دُ ق  ِبِو هذا العَ  خِ رن ؤَ امل َذ كورَةِ  ةَ مَ فاطِ  ني 

ها َعلى نَ وعايعَ  ،امل
  ةِ احلالَ 

َ
(فيوِ ) ةِ صوفَ و  امل

ا ا مَ لِ وعَ  6  أهن
َ
َذ كورَةُ ) ةُ ين مِ د  مل

  ةِ يَ مِ د  التن  دِ ق  يف عَ  7(امل

 
َ
مُ لَ ع  ويعَ  ،هذا ذَ و  فعَ  صوصِ ن  امل

َ عَ  8 ُ  ني 
َذ كورُ  ُُمَمندٍ  ب نُ ) المِ السن  دُ ث  ها عَ جُ و  مى َعلي ِو زَ د  امل

 9(فيوِ  امل
 ن  مِ  رينَ ش  والعِ  سِ ادِ السّ  الثاءِ التُّ  مِ و  و يف يعَ تَ هادَ ِبَذِلَك شَ  بَ تَ وكَ ) ،هضورِ حُ  دَ ن  و عِ نِ ي  عَ وبِ  9(فيوِ 
 :ةِ جن ذك احلِ  رِ ه  شَ 
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(ليماً س  تَ  مَ لن و وسَ وآلِ  دٍ من النا ُمَُ و  ومَ  اندِ يِّ ى اهلل َعلى سَ لّ صَ  ،حيمِ الرن  محنِ اهلل الرن  مِ س  بِ 
1. 

(ليماً س  تَ 
  َ ن  بِ  ةَ مَ فاطِ  فواَ رِ ع  يعَ  م  هُ أنعن  داءِ هَ الشُّ  نَ مِ  تابِ هذا الكِ  لَ فَ ى أس  مّ سَ تَ  ن  مَ  دُ هَ ش  يَ  .1

(اشٍ يّ عَ  ب نِ  أمح َدَ  ب نِ ا رِ فَ ع  جَ  ب نِ  اشِ يّ عَ  مِ القاسِ   أ)
ا هن أها و َس ِ اها و نِ ي  عَ بِ  ةَ يَ مريِ أل   لِ أه   ن  مِ  2

 ب نِ  ُُمَمندِ ) مِ القاسِ   أ  ُ ن  دى بِ ا ُ  ها أمُّ تُ نَ اب م  هِ مِ ل  ها يف عِ رياثِ مبِ  حاطَ أو  ،ها اهللمِحَ رَ     يَ فعِّ وُ تعُ 
َذ كورِ )ها دِ والِ  رِ ج  يف حِ  رُ ك  الثِ  3(كِّ مرِ اهلل النن  َعث دِ  ب نِ  أمح َدَ 

َعلي ِو     مَ ها الذك أد  جُ و  وزَ  ،4(امل
 فَ رِ عُ  مااَ ي  لَ سُ  ب نِ  ُُمَمندِ  ب نُ  المِ السن  دُ ث  وُهَو عَ )، وت  فَ لن ُتََ فيما  مرياثاً  وُّ َلُو احلَ  بَ جَ و  أَعلي ِو إا 

(غِ ثَ ألص  أبو ا زيرُ الوَ )ها أخوها ألبيها ثُ وعاصِ  ،5(الةِ الصن  صاِحبِ  نِ اب  بِ 
 اسِ ثّ عَ  ب نُ اموسى  6

(اسٍ ثّ عَ  ب نِ  أمح َدَ  ب نِ  رِ فَ ع  جَ  ب نِ )
َذ ُكورَ  المِ السن  دَ ث  عَ  فواَ رِ ع  ويعَ  ،7

 دِ ق  عَ و بِ هِ ج  َعلى وَ  رن َقد  فعَ  امل
ةَ مريَ أل   ن  مِ  ذٍ ئِ حينَ ِمن   ابَ وغَ  8ةِ يَ مِ د  التن 

َذ كورَةِ  9
ال  ثُ ي  و ِِبا إىل حَ تيطانُ كاَا اس    ثُ ي  حَ  امل

َذ كورَةِ تِ ثَ ي  غَ  ن  مِ  فَ رَ صَ أننُو ان   مواَ لَ ع  يعَ  11وما 10(لن وجَ  ان اهلل عَ  ضِ ر  أ ن  مِ ) مواَ لَ ع  يعَ 
 إىل اآلاَ  و امل

(م  هِ مِ ل  فيِو يف عِ  دَ يِّ َعلى َما قعُ )هذا  ذَ و  فعَ  رَ كِ ذُ  ن  وى مَ َ ا سِ  ثَ ال وارِ 
 ن  و مَ َك ُكلِّ لِ ِبذَ  دَ هِ شَ  ،12
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اهلل  مِ س  بِ  :لِ األون  بيعِ ا يف رَ ّ َ سَ  و حنيَ فِ ص  وَ  َعلى حالِ )و تَ هادَ شَ  عَ قَ وأو   1(وصِّ نَ  بَ سَ حَ )و فَ رَ عَ 
(ليماً س  تَ  مَ لن و وسَ وآلِ  النا ُُمَمندٍ و  ى اهلل َعلى مَ لّ صَ  ،حيمِ الرن  نِ مح  اهلل الرن 

  ن  مَ  دُ هَ ش  يَ  .2

 ةَ مَ فاطِ  مِ دَ بِ  يامِ القِ بِ  اسِ النّ  ون أحَ  أان  فواَ رِ ع  يعَ  م  هُ أنعن  4(داءِ هَ الشُّ  نَ هذا مِ  دَ ع  بعَ ) 3ىمّ سَ يُ 
َذ كورَةِ  ةَ مَ فاطِ 

ُ  مِ س  رن يف ال) امل
 6(غِ ثَ و األص  بأ)ها ألبيها و أخ ،5(تابِ لى هذا الكِ ع  أ دِ قِ عَ نع  امل

َذ كورُ 
ُرو] بناه أبو ََي  ب  افيِو و  موسى امل  أمورَ  كااِ املالِ  ثريااِ الكَ  أمح َدُ  مِ و القاسِ أبُ وَ  7[َعم 

موالَ ع  وال يعَ  ،ماهِ سِ فُ نع  أ
 ،م  واهُ ها سِ دِ و عها يف قُ كُ َر ش  يَ  ن  وال مَ  ،م  هُ نع  إلَي ها مِ  بَ رَ ها أقع  تِ ثَ صَ عَ  ن  مِ  8

(هذا ذَ و  فعَ )  ِّ النن بِ  دَ هِ شَ  ،اً َس  او  ناً ي  عَ  ُهم  فونعَ رِ ع  يعَ  م  وهُ  ،م  واهُ سِ 
وفرَ عَ  ن  مَ  9

َثَما ذُ  10  رَ كِ َحس 
 لُّ األجَ ) قيوُ الفَ  الّشي خُ   ُ فن صَ تَ يعَ  .رِ اآلخِ  بيعِ نا ِمن ُو يف رَ ل  ئِ سُ  و حنيَ تَ هادَ بِِو شَ  عَ قَ و  أو ) ،فيوِ 
 
ُ
(وفيقَ و  و وتعَ تُ عونعَ مَ [ ز  121/ ]  ه وأدامَ ديدَ س  اهلل تَ  لَ صَ وَ - لُ ضَ األف   رُ شاوَ امل

 تابَ كِ   -11
ُ  ةِ يَ مِ د  التن 

  13[التالثة] سومَ والرُّ  نِ ط  لى هذا الثَ أع   12خُ سَ تَ ن  امل
ُ
  َ ثَ ا ثعَ مّ و لَ فإنن ؛ 14وتَ َُت   ةَ خَ سَ تَ ن  امل

                                                                                                                      
 . «ر»سقط  من  11
 . «ر»سقط  من  22
 .يتسمى أسفلو: «ر»يف  33
 . «ر»سقط  من  44
 . «ر»سقط  من  55
 . «ر»سقط  من  66
 . «ر»من زيادة  77
 . ال يعلموا: «ر»يف  88
 . «ر»سقط  من  99

 . «ر»عرف، والتصويب من : «ز»يف  1100
 . «ر»سقط  من  1111
 . املرسوم: «ر»يف  1122
 . «ر»زيادة من  1133
 .أسفلو: «ر»يف  1144



  

 

- 387 - 

َ  ياءُ لِ أو   بَ هَ ذَ  ،2(وابِ اجلَ ها بِ نِ من ضَ ضى مُ تَ ق  ومُ )ها صِ صو نُ  1(حالِ )ها َعلى يعُ مجَ 
 ةَ مَ فاطِ  ةِ تولَ ق  امل

َذ كورَةِ ) ةَ مَ فاطِ 
ب وأبو ََي   وناه أبب  او  غِ ثَ األص   بوخوها ألبيها أأ م  ها وهُ مِ دَ  بِ لَ طَ بِ  اَ و لالقااِ  ،امل
  مِ القاسِ 

َ
 بُ َعلى ما جيَِ  م  هُ نع  مِ  ةِ سامَ القَ  ااِ مي  أ قوعِ إىل وُ  3(ِمنُهما رِ خِ اآل مِ س  يف الرن  اِ اكور ذ  امل

واقيدتَ س  يَ  ا  ّها بقوعِ وُ  دَ ع  بعَ  م   َُ  مَ ك  َعلي ِهم ِِبا واحلُ  ضاءَ ّلوا القَ وسَ  ،بُ جيَِ  ثُ ي  وحَ 
 لِ القاتِ  نَ مِ  4

َذ كورِ  المِ السن  دِ ث  َعلي ِو عَ  شهودِ مَ ل  ا) لِ القاتِ 
 دَ ع  بعَ  6(و اآلاَ تِ ثَ ي  ه وغَ رارِ فِ لِ )ِمن ُو  مهكنِ مَت   دَ ن  عِ  5(امل

(وي  لَ إ) ذارِ اإلع  
اهلل  أدامَ - بُ جيَِ  ل  هَ فعَ  .و َعلي وِ َك ُكلِّ ذلِ  ن  مِ   َ ثَ فيما ثعَ  عِ ف  الدن  نَ عَ ه اِ ج  وعَ  7

َ  ياءِ لِ لألو   -كَ فيقَ و  تعَ 
(ال َك أم  ذلِ  ن  ثوا إلي ِو مِ هَ د ما ذَ يّ تقو )ّلوه ما سَ  كورينَ ذ  امل

إذا  ل  وهَ  ؟8
 دنعمُ ل  لِ  بُ ل جيَِ هَ  ،م  ها  َُ مامِ تَ م بِ ك  واحلُ  م  هُ نع  مِ  ةُ سامَ القَ   ِ عَ قعَ وَ 

َ
 المِ السن  دِ ث  عَ ) لوبِ ط  ى َعلي ِو امل

َذ كورِ 
  مرياث   9(امل

َ
وجِ و  زَ  ةِ تولَ ق  يف امل

َذ كورَةِ  ةَ مَ فاطِ ) 10
ة ين جِ و  الان  مِ ك  َعلي ِو حِبُ     مَ يت أد  لا 11(امل

نَعُهما 12[التنابتةِ ]  راحاتِ اجلِ  كَ ل  تِ  ن  و مِ عَ قعَ و  أها وما تِ يَ مِ د  تَ  ن  َعلي ِو مِ   َ ثَ ما ثعَ  َيكواُ  م  أ؟ بَعيع 
( 
َ
(ِِبا ةِ صوفَ و  امل

(هان  مِ  توثَ وارِ  مِ ك  حلُِ  الً طِ ث  ومُ )و فيها مرياثِ لِ  طاً قِ س  مُ  13
فيها ]وال َيكوُا َلُو  ،14
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َها 3ناهما جَ  2بِ ثَ سَ بِ  1[َحوٌّ  دا] َعليع  [َعم 
 و َحَّت ت  فَ لن إلَي ها فيما ُتََ  ذىاأل نَ ه مِ دَ صَ وقَ ) 4

ُ عَ تعَ يعَ  وال مرياثَ  ،وُ قن حِ تَ س  يَ  (وثُ جِ و  تعَ س  َعلي ِو ويَ  نين
 وابِ الصن  وَ ج  وَ  -كَ وفيقَ اهلل تَ  أدامَ ) –نا لَ  نيِّ  بعَ  .5

(كوراً ش  مَ  عاناً مُ  قاً فن وَ مُ  ،هد  مِ تَ ع  و ونعَ َعَلي   ف  قِ و نَ َك ُكلِّ يف ذلِ  كَ دَ ن  عِ  وابِ الصن 
 شاءَ  إا   ّجوراً مَ  6

َعلي ِو   ُ ف  قعَ وَ وَ  7(ؤالَ السُّ   ُ ل  ّمن تَ :  احلااِّ  اهلل ب نُ  قاضي أبو َعث دِ لا قيوُ الفَ ) فّجابَ  .اهلل تَعاىل
 ) قودِ العُ  خِ سَ لى نُ َعلي ِو وعَ 

ُ
َر أةِ  ةِ يَ مِ د  تَ  و وقَ و  فعَ  8(ةِ خَ سَ تَ ن  امل

 قامُ وال يُ  ،فِ ضعّ الها إىل جِ و  َعلى زَ  امل
 نَ ّيت مِ وَقد  يَ  ،« 9نن بوهُ رِ اض  وَ » : اىلو َتعلِ و  قَ لِ  ،اِبَ رِ ض  ا يَ أَلُو  وزُ و جيَ ألنن  دُ وَ َعلي ِو ِِبا القَ  قامُ يُ 
َ بِ  لُ صِ تن ما يعَ  بِ ر  الضن 

َعنُو     طَ قَ ا فيِو سَ ِبَ رِ ض  يَ  َلُو أا   وزُ ا فيما جيَ ِبُ ر  َلُو ضَ  بي َ أُ  فَعَلّما .تِ و  امل
 إاّل أا   ه اهلل تَعاىلجازَ أذك لا بِ ر  الضن  نَ ا بِِو مِ أا  َيكوَا ما أصاِبَ  نُ كِ َقد  مُي   إذ   ؛هاتُ يَ مِ د  تَ 
 حِ ر  اجلُ  رُ ثعَ أ يَ قِ وبَ  ،نيٍ كّ سِ  أو    ٍ م  رُ  أو   فٍ ي  سَ ِّن بِ بَ رَ ضَ  :هودِ لشُّ ها َعلي ِو لِ تِ يَ مِ د  يف تَ     قالَ  كواَ تَ 
َ ثعَ تعَ  أو   ،نيِ كّ السِّ بِ  أو   فِ ي  السن أو بِ   ِ م  الرُّ بِ   أا   نُ كِ ِمّا ال مُي   راحاتِ اجلِ  ان أو  ،كَ ذلِ  هودِ لشُّ لِ  نين
ََ  د  ها أحَ لَ عَ ف  يعَ  ُ  ةِ رَ ض  حبَ  ةً لَ عامِ  ةُ يَ مِ د  وا التن كُ تَ فعَ  10وسِ ف  ِبَن

 ،آمِث   وَ هُ فعَ  ،ونِ ي  لى عَ َعلي ِو وعَ  ىمد  امل
ُ  رِ ضُ ََي   ملَ   وإا  

 و الشُّهودُ فَ رَ إذا عَ  ة  لَ َفِهَي أي ضًا عامِ   ،ف  َكما وصَ   رن وفعَ  ةَ يَ مِ د  مى َعلي ِو التن د  امل
  الانو َجةُ  مُ هُ تع  دَ هَ أش   الذينَ 

َ
 11قومُ ِِبا ويَ  رُ صِ حَ ن  و اليت يعَ فاتِ صِ فوه بِ صَ ووَ  ،ةِ يَ مِ د  َعلى التن  ةُ ين مِ د  امل

                                                                                                                      
 .«ر»زِياَدة  من  11
 . «ر»سثب، والتصويب من : «ز»يف  22
 . جنايتو: «ر»يف  33
 . «ر»زيادة من  44
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 . «ر»من سقط   66
 . «ر»سقط  من  77
 . «ر»سقط  من  88
  .34 ص: النساء 99

 . «ر»لنفسو، والتصويب من : «ز»يف  1100
 . تنحصر ِبا وتقوم: «ر»يف  1111
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  ةُ الثَ التن  قودُ نا والعُ ف  صَ َعلى ما وَ  ةُ يَ مِ د  التن   ِ تَ ثثَ فَإذا  ،َلوُ  1نيِ يعالتن  قامَ مَ 
ُ
 هودِ الشُّ ه بِ دَ ع  بعَ  ةُ خَ سَ تَ ن  امل

َ  لياءِ ألو   ةُ سامَ القَ   ِ هَ جن وَ تعَ  دولِ العُ  هودِ الشُّ بِ 
ُ  ةِ ين مِ د  امل

  ةِ افّ وَ تعَ امل
ُ
َ من سَ امل  عِ طَ ق  يف مَ  فواَ لِ ح  يَ فعَ  ،ني 

 المِ السن  دُ ث  عَ  حَ رَ َلَقد  جَ  2(ةِ هادَ والشن  بِ ي  الغَ  عاملِِ ) وَ إاّل هُ  اهلِل الذك ال إلوَ بِ  يناً ميَ  سنيَ ََخ   وِّ احلَ 
(مااَ ي  لَ سُ  ب نِ  ُُمَمندِ  ب نُ )

3  
َ
و جَ و  نا زَ تَ ين لِ وَ  ،ةِ يَ مِ د  التن  دِ ق  إىل عَ  شريواَ ويُ  ،دِ ق  يف هذا العَ  صوفُ و  امل

(رٍ فَ ع  جَ  ب نِ  اسِ ثّ عَ   َ ن  بِ ) ةَ مَ فاطِ 
4  

َ
الذك فيِو  دِ م  والعَ  داءِ تِ االع   ثيلِ َعلي ِو َعلى سَ  ةَ ين مِ د  امل

 سنيَ م  اعَ  6لوامَ ك  تَ فَإذا اس   ،هان  مِ     ماتَ  د  قَ ولَ  ،ها َعنوُ ت  فَ صَ اليت وَ  5راحاتِ اجلِ ِمَن  صاصُ القِ 
ا أ دَ ع  بعَ  7[َمََت َوَجُدوُه وَذِلك] ِمن وُ  دَ وَ ثوا القَ جَ و  تعَ ها اس  ثِ تَ ورُ  ،ةِ سامَ القَ  ااِ مي  أ ةِ نن ى سُ لعَ  يناً ميَ 
َ نَ يع  عَ  ةِ يَ مِ د  التن  دِ ق   عَ يف و ِِبا الشُّهودُ فَ صَ و اليت وَ فاتُ صِ  وَ وافِ تُ 

 دُ ث  عَ  رن قِ يُ  أو   ،هافَ الِ ال ُتُ وَ  ةِ جودَ و  و امل
َذ كورُ  المِ السن 

 قودِ العُ  يعِ إلي ِو يف مجَ  ارِ ذع  اإل دَ ع  وبعَ ، وَزوَجتُ  َعلي وِ     من الذك دَ  وَ أننُو هُ  امل
 
ُ
(َهذا ذَ و  فعَ ) ةِ خَ سَ تَ ن  امل

  اآلجالِ  بِ ر  وضَ  ،وتِ جن ي حُ صّ قَ يف تعَ  الغِ ث  تِ واالس   8
َ
 لِ ت  يف مِ  ةِ هودَ ع  امل

َ  مِ وُّ لَ والتعن  ،َهذا
ع  ف  َك دَ ذلِ  ن  مِ  يءٍ ه يف شَ دَ ن  َفال َيكوُا عِ  ،9(َعلي ِو فيوِ ) لومِ ع  امل

 الانو اُ  كواُ ويَ  10
ب جِ او به رُ أم   يَ ضِ قَ نع  يعَ  إىل أا   ديدِ واحلَ  نِ ج  يف السِّ  وِ ي  لَ إ ذارِ اإلع   ه يف حالِ جودِ وُ   ِ ق  وَ  ن  مِ 
إىل  ةً قوفَ و  مَ  كواُ تَ ها فعَ مرياثِ  ن  مِ  الانو اِ  ةُ صن حِ [ ز  121/ ] وأّما  .1(مُ ك  ضيو احلُ تَ ق  ويعَ ) 11وِّ احلَ 

                                                                                                                      
 . «ر»التعني، والتصويب من : «ز»يف  11
 . «ر»سقط  من  22
 . «ر»سقط  من  33
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ِدمَ ] إىل أا   َلوُ  ن  كُ يَ  ملَ   فإا   ،2[يَعق 
(َعَلي و) بَ جَ ووَ  ،َعلي وِ   َ ثَ ما ثعَ  يعِ يف مجَ  ع  ف  دَ  3

 كَ لِ مَي   أا   4
 ةٍ ااَ مِ  بُ ر  َعنُو ضَ  وِ ف  العَ  دَ ع  بعَ  وِ ي  لَ وعَ  ،َعنوُ  يَ فِ عُ  ِمن ُو أو    ن تُ اقع   واء  سَ  ،َلوُ  َفال مرياثَ  5ومَ َعلي ِو دَ 
 ن  و مِ و مرياثُ لَ ِمن ُو فعَ  6صاصُ القِ  ياءِ لِ لألو   وجن وَ تعَ يعَ  َعلي ِو وملَ    َ ثَ فيما ثعَ  عَ فَ دَ  وإا   ،ةٍ نَ سَ  نُ ج  وسَ 
أَب  فإا   ،مِ الدن بِ  ةَ مَ ه  و التعُّ نَعف سِ  ن  في ِِبا عَ ن  يعَ  يناً ميَ  سنيَ ََخ   فَ لِ ََي   أا   دَ ع  و بعَ ثيلُ لى سَ و وُُي  َجتِ َزو  
ُد ب ُن احلااِّ ، 7(واهُ سِ  بن ال رَ ) ،التعنو فيوُ اهلِل وبِ  .فَ لِ َحَّت ََي   نَ جِ سُ  فَ لِ ََي   أا    .قاَلُو ُُممن

 

أِلةث بي [ ] 341] ،ِمسر  رِج  ز ٍاِب ِعنر ِق    ِجوارز بي   موت أ ب    نرفاقز

ي   [    بـِِربـِعرِن أمرِره نو  لى الِقاض 
  

َّلة   الثِ ثَ  ن  عَ  غابَ  لٍ جُ رَ  8[وُسِئل َعن  ] َمس 
 أو   وامٍ أع   ةِ تن سِ  ةَ دن مُ  اليكَ ِمَ  وارٍ جَ  9

نَ ع  فعَ رَ فعَ  ،هاوِ حَن  
ََ  ان أو  ،الدِ األو   هاتُ من أُ  نن هُ إىل القاضي أنعن  نن هُ رَ أم   10 إىل  ةً حاجَ  11نن هِ ِب

 وَ تَ ّع  فَ  ،القاضي دَ ن  َك عِ ذلِ   َ ثَ تَ فعَ  ،جالِ الرِّ  رِ أم   ن  مِ  ساءُ إلي ِو النِّ  تااُ ىل ما ََي  إو  ،فاذِ اإلن  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 . «ر»سقط  من  11
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ِ  1(نن هُ نع  مِ ) ِ ادنَعتاااِلثع َنتَعني   اللنتَعني 
 ،نهُ قاقعَ ِا  اس   4بُ لُ ط  يَ  نن هُ دُ يِّ سَ  مَ دِ مُثن قَ  3[ِمن  َزو جِهنن ] ةَ الدَ الوِ  2 

 نن ِبِِ  قومُ ما يَ  نن  َُ  كَ رَ و تعَ وأنن  ،طُّ ِمن ُو قَ  اَ د  لِ يَ  ملَ   :يَقولُ  وَ هُ  و إذ  كِ ل  إىل مِ  نن هُ دن ورَ  ،نهُ قاقعَ ِا  اس  
َن  ما  ٍ ق  وَ  يف ُكلِّ  إلي ِهنن  لُ سِ ر  ويعُ  ما  دُّ ورَ  نن هُ جوعُ َك رُ َلُو يف ذلِ  ل  هَ فعَ  .َّت شَ  وامٍ َمَع أق  ََي َتج 
 شاءَ  َك إا  نا ذلِ لَ  نيِّ  بعَ  ؟ةِ واحلاجَ  ةِ الدَ الوِ َعلي ِو بِ  دَ هِ شَ  ن  فيمَ  ع  فَ د  َلُو مَ  ل  وهَ  ؟ياضِ ِبِو القَ  مَ كَ حَ 
نا دَ شَ أر  - كَ ؤالَ سُ   ُ ل  ّمن تَ : 6(ااِّ احل اهلل ب نُ  لقاضي أبو َعث دِ ا قيوُ الفَ ) فّجابَ  .5[تَعَعاىَل ] اهلل
ََ   ُ ف  قعَ ووَ  -اكَ نا اهلل وإيّ دَ شَ أر   ه الدِ أو   هاتِ َعلى أمن  7فاذِ اإلن   نِ عَ  لُ جُ الرن  اَ جَ وإذا عَ ، لي وِ َع
رِ  َلوُ  بُ رَ ض  يُ  ،نن هِ ّمورِ بِ  م  قُ يعَ  إذا ملَ   رِ رااِ احلَ  ةِ لَ اِ ن  مبَِ  نن كُ يَ  أا   سااُ ح  تِ س  االفَ  بِالشنه 

 ا  فإ ،هوِ وحَن   8
َ ك  يَ فعَ  ،َعلي وِ  نَ ق  تِ ع  وإال أُ  ،َمَعوُ  نيَ قِ بِِو بَ  نَ ش  عِ ِمّا يَ  9فيوك  بَِيِدِه ما يَ  ثَ دَ حَ  َعلى  10َتِسْب 
إذا  نن هُ ألنعن  ذِ ز  الرِّ  وابِ أب   ن  َك مِ و ذلِ ثِ ش  وما يُ  11ءاإلميا كاحِ نِ  ن  اهلل َتعاىل مِ  لن حَ أفيما  نن هِ سِ فُ أنع  
ٍَ ال إن  َمَعُو بِ  نَ ك  ِر تُ   عيدُ كى سَ حَ  كَ ذلِ كَ . جوعاً     ماتَ  ةُ رن احلُ   ِ كَ ِر تُ  و  َكما لَ   ،جوعاً  نَ ك  لَ هَ  فاٍذ
ااٍ سّ حَ  ب نُ ا

َّلةُ هذِ     لَ اَ ونعَ  .َرمِحَُو اهلُل تَعاىل بَ هَ أش   ن  عَ  12 نا وخُ يُ فيها شُ  فَ لَ تعَ اخ  فَ  ه املس 
 
ُ
ال :م  هُ رُ تعَ وقاَل أك   ،ةِ وايَ ه الرِّ ذِ ِبِ : م  هُ ضُ ع  قاَل بعَ فَ  اَ و ر ّخِّ تَ امل

 اِ ج  العَ بِ  نن اُتِِ ادَ َعلى سَ  نَ ق  تعَ ع  يعُ  13
                                                                                                                      

 . «ت»سقط  من  11
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 مِّ لى أُ عَ  فاذِ اإلن   نِ عَ  دُ يِّ السن  اَ جَ إذا عَ  ولِكن   ،ةِ رن احلُ َك كَ يف ذلِ  نَ س  ولَ  ،َعلي ِهنن  فاذِ اإلن   نِ عَ 
ُ  راءِ قَ فعُ  ن  مِ  ت  ه صارَ دِ لَ وَ 

 ،وتُ قَ فَ نعَ  1ومُ اَ ل  تعَ ه الذك دِ لَ َعلى وَ  فاذِ اإلن   نِ عَ  اَ جَ َكما إذا عَ   منيَ لِ س  امل
َ  فَ رِ ع  يعَ  أا   ،َعنوُ   َ ّل  سَ  2ما َعلى القاضي يف ُكلِّ  وابُ اجلَ فَ  حالٍ  لى ُكلِّ وعَ 

َعلي ِو يف  كومُ ح  امل
إلي ِو فيما  رَ ذَ ع  يعُ  وأا   ،نن ّهِِ َعلي ِو يف شَ  ت  دَ هِ اليت شَ  ةِ نَ يعِّ الثعَ ه بِ الدِ أو   هاتِ من أُ  وِ ت  عِ و بِ تِ ثَ ي  غَ  يف حالِ 
 رِ وسااِ  ،فاذِ إىل اإلن   ةً حاجَ  3نن  َُ  وأان  ،الدِ األو   هاتِ من وارك أُ اجلَ  اِ و  كَ   ن  ِو مِ بِِو َعلي   ت  دَ هِ شَ 
ََ مُي   ا  أو  ،ةُ هادَ و الشن ت  نَ من ضَ َك ِمّا تَ ذلِ  أتى  فإا   ،4ِجوجَ حُ  تيفاءِ و واس  عِ نافِ مَ  بِ لَ طَ  ن  و مِ نَ ِك
ٍَ ي  شَ بِ   ،لُ ث  َعلي ِو قعَ  نن ما كُ ثَ سَ و حَ كِ ل  إىل مِ  اَ د  عُ  الشُّهودِ  َشهاَدةِ  قاطِ إس   ن  مِ  ظراً َلُو نَ  بُ يوجِ  ِء
ُ  مُ ك  احلُ  ذَ فِّ َك َعلي ِو نعُ ذلِ  رَ ذن عَ تعَ  فإا  

أا  َيكوَا  بِ َعلى الغااِ  مِ ك  احلُ  ثيلُ سَ  ههذ .َعلي وِ  5مُ دِّ قَ تعَ امل
ُ و  6تاجَ رَ فعَ  ةُ جن َلُو احلُ 

 .قاَلُو ُُممنُد ب ُن احلااِّ . وابِ لصن لِ  وُ فِّ وَ اهلل امل

 

أِلةث بي [ ] 134] ِورِقِةز ِور قوا ِبّدانا،، ِبقاِمتر ِعلي  م امررأاث ب ِ داقز ِتّدعي بيأ ِمسر
نرأ    [ أّن ِزورِج ا ِساِق ِل ا ق طرِعة، م 

  

صارى لنن لِ  دميةٍ قَ  ةٍ يَ ر  قَ بِ  م  هِ روثِ و  مَ  ن  مِ  اناً دّ ثوا فَ رِ وَ  مٍ و  يف قعَ  - كَ ن  اهلل عَ  يَ ضِ رَ  - وابُ اجلَ 
َرأة  َعلي      قامَ فَ   المِ رى لإلس  أخ   ةٍ يَ ر  إلَي ها يف قعَ  ها ساذَ جَ و  زَ  أان  نَ من ضَ تَ  داذٍ صَ بِ  ِهم فيِو ام 
 الكِ أم   يعِ مجَ  فَ ص  نِ 

ُ
ةِ قَ دَ الصن بِ  أبيوِ  ن  إلي ِو مِ  ةِ رَ دِ حَ ن  و امل

َ وبعَ  ،املرياثِ بِ  وِ مِّ أُ  ن  ومِ  7 ِ تعَ يعَ ر  القَ  ني   ني 
                                                                                                                      

 . «ت»يلامو، والتصويب من : «ز»يف  11
 . فيما: «ت»يف  22
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َ
ِ تعَ كورَ ذ  امل  صارى االنن  ةِ يَ ر  قَ الذك بِ  ااَ دن َذلَك الفَ  ان أ    مَ عَ وزَ  ،يلٍ مِ  دارُ ق  مِ  ني 

َ
 ةِ لَ مُج   ن  مِ  ذ كورَةِ مل

َذ كورَةِ  المِ اإلس   ةِ يَ ر  قَ بِ  فُ ص  ها النِّ ن  مِ  ،هاجُ و  زَ  1َ ا اليت ساذَ  األم الكِ 
القاضي  2لَ جن فّ ،امل

َذ كورِ  ااِ دّ الفَ  ثاتِ ها يف إث  كيلَ َو 
[ ا] عَ قَ و  اليت أ المِ اإلس   ةِ يَ ر  قعَ  ن  أننُو مِ  امل

 4(فيها) الانو اُ  3
َثما جاءَ  املرياثِ بِ  وِ مِّ أُ  ن  ومِ  ةِ قَ دَ الصن بِ  أبيوِ  ن  ها مِ جِ و  اَ لِ  و صارَ وأنن  ،ةَ ياقَ السِّ   الصنداذِ  يف َحس 
َذ كورِ )
غِ لِ ث  مَ  مومَ ضي عُ تَ ق  ال يعَ  ياذِ يف السِّ  ةِ قَ دَ الصن  ظُ ف  إذا كاَا لَ  5(امل

 .كاَن     ثُ ي  و حَ الكِ أم   6
ِ هَ ج  الوَ بِ  المِ اإلس   ةِ يَ ر  قَ و بِ الكِ أم   فَ ص  نِ  الصنداذُ  ضىتَ ا اقع  وإَّنن  .كاَن    َ  ني 

 ،هذا ذَ و  فعَ ) نِ ي  كورَ ذ  امل
َذ كورَ  ااَ دّ و الفَ كَ ل  مِ  ان أو 

ِ هَ ج  الوَ بِ  امل َ  ني 
(نِ ي  كورَ ذ  امل

 ءٍ ي  شَ  وي ِ ف  تعَ  دواَ  8(بِوِ ) الً صِ تن كاَا مُ   7
َ جِ و  اَ و لِ فَ ص  نِ  ساذَ  إىل أا   ،هان  مِ 

 م  لَ فعَ  لٍ أجَ  دَ ع  بعَ  الً أجَ  مِ وُّ لَ والتعّ  و يف اآلجالِ ي  لَ عَ  عَ سن ووَ  ذ كورَةِ و امل
َذ كورُ  كيلُ وكاَا الَو ، هاِ ج  عَ لِ  راً ظَ َلُو نَ   [ز122  /]  بُ يوجِ  ءٍ ي  شَ بِ  وِ ّتِ يَ 

 اللِ يف خِ  قامَ  د  قَ  امل
َذ ُكورِ ] ّجيلِ التّ 

َذ كورَ  ااَ دّ باَع الفَ  اَ و  ان ال فيِو أان  رَ كَ ذَ  دٍ ق  عَ بِ  9[امل
 ن  و مِ وأنن  ،ةِ ثَ رَ الوَ  روثِ و  مَ  ن  مِ  امل

َذ كورَةِ جِ و  اَ لِ  ةُ ياقَ فيِو السِّ  عَ قَ ما وَ  ةِ لَ مُج   ن  مِ 
اليت  المِ اإلس   ةِ يَ ر  قعَ  ن  ى عَ ارَ صَ النن  ةِ يَ ر  قَ و بِ نن وأ ،و امل

َذ كورَ  الانو اَ  أان  َلُو ُشهود   دَ هِ وشَ  ،داذِ صن اليف     يَ َسِّ 
َذ كورَ  ااَ دّ الفَ  ثَ رِ وَ  10(كااَ ) امل

 ن  مِ  امل
َذ كورَةِ  وجِ و  اَ و لِ فَ ص  نِ  اذَ سَ وَ  ،أبيوِ 

 فيِو أان  رَ كَ ذَ  وُ ألنّ  اذِ الصندَ   ِّ نَ  الفُ خِ  ةُ هادَ وهِذِه الشن ، امل
 فَ شَ ك  تَ فاس   ،املرياثِ و بِ مِّ أُ  ن  ومِ  ،ةِ قَ دَ الصن بِ  أبيوِ  ن  إلي ِو مِ  ان َرن ا مَ  فَ ص  َ ا نِ  ساذَ  الانو اَ 

                                                                                                                      
 . إليها: «ر»يف  11
 . «ر»فّحل، والتصويب من : «ز»يف  22
 . «ر»زيادة من  33
 . «ر»سقط  من   44
 . «ر»سقط  من  55
 . مجيع: «ر»يف  66
 . «ر»سقط  من  77
 . «ر»سقط  من  88
 . «ر»زيادة من  99

 . «ر»سقط  من  1100
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َر أةِ  اَ و  زَ  فواَ رِ ع  يعَ  م  هُ نعن أ م  هُ تعُ هادَ شَ  ت  رن قَ تعَ اس  فَ  ةِ هادَ الشن  ةِ قيقَ حَ  ن  عَ  ودُ هُ الشُّ 
َذ كورَةِ  امل

 الَ وَ  ،امل
َذ كورَ  ااَ دّ الفَ  واَ فُ رِ ع  يعَ 

 فواَ رِ ع  وال يعَ  ،املرياثِ و بِ مِّ أُ  ن  مِ  أو   ةِ قَ دَ الصن بِ  أبيوِ  ن  إلي ِو مِ  كاَا صارَ   1إا   امل
َذ كورَةِ  ةِ جَ و  لان لِ  ةَ ياقَ سِّ الفيِو  فواَ رِ ع  يعَ 

 ،ةِ ثَ رَ الوَ  وثِ رُ و  مَ لِ  تثل فيِو الثَعي عُ  َلُو إىل أا   كاً ل  و مِ فونَ رِ ع  ويعَ  ،امل
َذ كورِ  دِ ق  يف العَ  كيلُ م الَو ِبِِ  قامَ  الذينَ  الشُّهودِ  دُ أحَ  دَ هِ وشَ 

 ان أ :وتِ هادَ يف شَ  وزادَ  ،كَ ذلِ  لِ ت  مبِِ  امل
إىل  ةِ ياقَ السِّ  بِ لَ طَ  ن  مِ  كيلُ الَو  عَ جَ رَ فعَ  .الصنداذِ  ظِ ف  لَ  خالفَ  وِ أبي ن  مِ  ااَ دّ الفَ  ثَ رِ وَ  الانو اَ 
جن تَ اح  فَ  اثِ ريَ املِ  بِ لَ طَ 

 .ِبِو َعلي ِهم   الذك قامَ  دِ ق  يف العَ  رَ كِ الذك ذُ  عِ ي  الثعَ ه بِ رارِ إق  َعلي ِو بِ  ةُ ثَ رَ الوَ  2
ولَي َس  ،م  كُ لَ  ةِ كايَ ىن احلِ ع  و َعلى مَ تُ ل  ا قعُ وإَّنَّ  ،عِ ي  الثعَ  بِ ِّّن مِ  رارِ ىن اإلق  ع  و َعلى مَ ل  أقعُ  ملَ   :م  قاَل  َُ فَ 

َر أةَ  أان  -اهلل كَ قَ فعن وَ -ى رَ أتعَ  .ةٍ ايَ كَ حِ  رُ ك  ذِ  دِ ق  يف العَ 
ا هَ يلِ كِ وَ  اِ ج  يف عَ  اءُ ضَ القَ وَ  مُ ك  ها احلُ مُ اَ ل  يعَ  امل

  َ ثَ أثع   إا   كيلُ الَو  عُ فِ تَ ن  يعَ  ل  هَ  و؟ هامُ اَ ل  يعَ  الَ  أم   الِ َعلي ِو يف اآلجَ  ةِ عَ سِ و  التعن  دَ ع  فيِو بعَ  لَ جّ أَ َعنُو ِمّا 
ا يهَ ى اليت فِ ارَ صَ النن  ةِ يَ ر  قعَ  الكَ م  أو  المِ اإلس   ةِ يَ ر  قَ بِ  ةُ ياقَ فيها السِّ     عَ قعَ اليت وَ  ةِ يَ ر  القَ  الكَ أم   3[أان ]
َذ كورُ  ااُ دّ الفَ 

 ةٍ يَ ر  قعَ  لُّ وكُ ؟ ةُ ياقَ ذِلَك السِّ بِ  َلوُ   ُّ صِ تَ  ل  وهَ  ؟لُ داخُ َيكوُا التن  فَ ي  وكَ  ؟ ة  لَ داخِ تَ مُ  امل
 ملَ   الصنداذِ  يف ةِ ياقَ السِّ  ظُ ف  ولَ  ،اإلَيع هَ  سوبةً ن  وال مَ  ،هاتِ ثَ صاحِ  هاتِ جِ  ن  مِ  لَي َس  ة  دَ رِ فَ نع  ها مُ ن  مِ 
ا ساذَ  ،وِ ااِ السّ  الكِ أم   يعِ مجَ  مومَ عُ  ضِ تَ ق  يعَ  و أمِّ  ن  ومِ  ،ةِ قَ دَ الصن أبيو بِ  ن  َلُو مِ  ما صارَ  وإَّنن
 دِ ق  يف العَ  رَ كِ ك ذُ الذِ  الثَعي عِ  ظُ ف  لَ  وُ مُ اَ ل  يعَ  ل  وهَ  ،وَك ُكلِّ ذلِ  ثاتِ إث   ن  عَ  كيلُ الَو  اَ جَ وَقد  عَ  ،املرياثِ بِ 

َذ كورِ 
َذ كورِ  ّجيلِ التن  اللِ يف خِ  ةِ ثَ رَ بِِو َعلى الوَ  الذك قامَ  امل

َر أةِ  اَ و  زَ  ان أ امل
َذ كورَ  ااَ دّ اَع الفَ بَ  امل

 امل
ِمن ُو  كواُ َويَ  ،المإلس  لِ  5رىأخ   4[بَِقر يَة] ةياقَ والسِّ  ،صارىالنن  ةِ يَ ر  قَ و بِ وأنّ  ،ةِ ثَ رَ لوَ ا وثِ رُ و  مَ  ن  مِ 
َر أةِ  عِ ي  الثعَ بِ  رار  إق  

َذ كُ  ااِ دّ فَ ل  لِ  م  هِ وثِ رُ و  مَ  ياعِ تِ اب   ثاتُ إث   ةَ ثَ رَ الوَ  مُ اَ ل  يعَ و فعَ مُ اَ ل  ال يعَ  أم   َعلى امل
 اِ و  زَ  ن  مِ  ورِ امل

َر أةِ 
َر أةَ  مُ اَ ل  ا يعَ نَ هُ وَ  ،امل

 امَ الذك قَ  دِ ق  وا َ ا يف العَ دُ هِ شَ  الذينَ  الشُّهودِ  َعلي ِو َشَهاَدةُ  ت  رن قَ تعَ ا اس  مَ  امل
                                                                                                                      

 . وإا: «ر»يف  11
 . «ر»فاحتج ، والتصويب من : «ز»يف  22
 . «ر»زيادة من  33
 . «ر»زيادة من  44
 . «ر»األخرى، والتصويب من : «ز»يف  55
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َذ كورِ  ااِ دّ الفَ  عُ ي  فيِو بعَ  رَ كِ ها الذك ذُ كيلُ بِِو َو 
يِو فِ  بُ ا جيَِ ومَ  ،كَ نا َذلِ لَ  نيِّ  بعَ  .ها؟امُ ل  ال يعَ  أم   امل

َر أةِ  اَ و  زَ  أان  ؤالِ السُّ يف  كَ رِ د  تُ ا اس  وِمِّ ، قاً فن وَ مُ  جوراً ّبِِو مَ  لِ مَ العَ  ةَ فَ صِ وَ  ،الً ص  فَ  الً ص  فَ 
 امل

َذ كورِ يامِ قِ  نيَ حِ  تاً يِّ ا كاَا مَ ذَ هَ  ذَ و  فعَ  1[املذ ُكورَة]
 فّجابَ  .اهلل شاءَ  ا إا  ذَ هَ  ذَ و  فعَ  ها امل

 ، َ ف  صَ ا وَ َعلى مَ  رُ كاَا األم  ا  إذَ : 3[َرِضي اهلُل َعن وُ ] 2(احلااِّ  اهلل ب نُ  القاضي أبو َعث دِ )
َذ كورُ  ااُ دّ الفَ فَ 

  ةِ ثَ رَ وَ لِ  امل
َ
َر أةِ  دواَ  روثِ و  امل

وباهلِل  ،ت  رَ كِ يت ذُ لا ةِ ياقَ السِّ بِ  4[ِفيوِ ] ةِ مَ ااِ القَ  امل
 . قاَلُو ُُممنُد ب ُن احلااِّ . التعنو فيوُ 

  

أِلةث بي [ ] 342] ِعة  ِمسر  [    قـِورل  مال كز بي الش فر

يهععا فِ  وُ ن عععَ فعَ  ،مععارِ يف التِّ  ةِ عَ ف  يف الشُّعع كٍ مالِعع لُ و  قَععع فَ لَععتعَ خ  اِ : اهلل القاضععي أبععو َعث ععدِ  قععالَ  
ُ  لُ و  قَعع 5وَ وُهع ،هاوطُ قُ ى سُ رَ واألخ   ،ةِ عَ ف  شُّ ال ثوتُ ا ثُ دا ُ إح  : تااِ ايَ وَ رِ 

َ  دِ ث عوعَ  6ةِ غعريَ امل
عوُ فعَ ، كِ لِعامل  َوج 

وُ فعَ  َُدوننَعة كٍ مالِ  ن  عَ  مِ القاسِ  اب نِ  ةُ وايَ وِهَي رِ ) ،لِ ون األ َوج 
 ،أي ضعاً  مِ القاِسع اب عنِ  لُ و  وُهعَو قَعع، 7(يف امل

عععععبِ  يٍّ ِمعععععآدَ  8] [ن  َغعععععري ِ ِمععععع ة  َقعععععلن عَ ا مُ نعنَهعععععأ ،أي ضععععاً  ععععع لٍ ّص  ععععع بُ جتَِ  رُ رَ فيعععععِو الضنععععع افُ وُُيععععع ةُ عَ ف  فيعععععِو الشُّ
 بِ 
ُ
عععع، 9ةِ كَ شععععاَر امل ععععو الفَ ثَ فّش  ععععوالثِ  لَ ح  ععععال وألان  ،رَ ئع   جعععععود  و  مَ  كَ لِععععوذَ  ،رِ رَ الضنعععع ةِ إلزالَعععع    عَ ِضععععوُ  ةَ عَ ف  شُّ

                                                                                                                      
 . «ر»زيادة من   11
 . «ر»سقط  من  22
 . «ر»زيادة من  33
 . «ر»زيادة من  44
 . «م»لتصويب من وهي، وا: «ز»يف  55
ُه ابن فرحوا يف الديثاا عع  ،ملغرية بن عثد الرمحن بن احلارث بن عثد اهلل بن عياش بن أ  ربيعةو اه  66 ُه ابن فرحوا يف الديثاا دن من الطثقة األوىل دن

 .األوىل من أصحاب مالك من أهل املدينة
 . «م»سقط  من  77
 .لمة غري واضحة الرسم يف مجيع النسخك  88
 .ضرر املشاركة: «م»يف  99
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ععوال يُ  ،1انَععهُ َها [الَ ]و ألنّعع عَ ر  و الععان ثِ ش 
ععيَ  و مععا ملَ  عُععيع  بعَ  وزُ جَيعع 2 ععوإذَ  ،دن تَ ش  و فيععِو ألننعع ةَ عَ ف  فَععال ُشعع دن تَ ا اش 

  ةِ رَ مَ يَقوُل يف التن  كَ ذلِ وكَ  ،يف احلالِ  مُ سن قَ يعُ 
ُ
 نَ وِمع ،ةٍ يَعقِ ث  إىل تعَ  تعااُ فيمعا ََي   ةُ عَ ف  ا الشُّعوإَّّنَع ةِ دن جَ تَ س  امل

هاصِ ر  ها خِبَ تاعَ ث  يعَ  أا   3ةِ ين رِ العَ  بِ صاحِ لِ  مَ لن ى اهلل َعلي ِو وسَ لّ صَ  يبّ النن  ةصَ خ  رُ  الَقو لِ  ذا َ  ةِ جن احلُ 
4. 

هاصِ ر  خِبَ 
4. 

يُعق َسم   فيما ملَ   ةُ عَ ف  الشُّ  »:  ولُ و  قعَ  ةِ يَ انِ التّ  ةِ وايَ الرِّ  وُ ج  ووَ 
َفال  دودُ احلُ   ِ عَ قعَ فَإذا وَ  5

 اة فيمَ عَ ف  الشُّ  ان ألِ و  ،هاري ِ غَ  دواَ  ضُ األر   وَ وهُ  ةِ عَ ف  الشُّ  لِّ ُمََ  ن  عَ  رَ ثعَ فّخ   [ز  123 /]  «6ةَ عَ ف  شُ 
 .هارُ أم   دومُ وال يَ  بٍ ر  قعُ  ن  عَ  دُّ ا جتَُ هَ ألنعن  مارِ يف التِّ  دوم  ع  ا مَ ذَ وهَ  ،رُ رَ فيِو الضن  يَُدومُ  افيمَ 

 

أِلةث بي [ ] 343] ِعة  ِمسر َ  ط ِليرط ِلِة بي الش فر ل  بـ ِق ا  [    قـِور

                                                                                                                      
 . «م»التصويب من هنا، و : «ز»يف  11
 . «م»زيادة من  22
ُع َعرايا، والَعرِينُة أَيضاً : الَعرِينة 33 ُع راُة، واجَلم 

َلُة امل ِل، وقيلَ : الننخ  ُساَوَمِة ِعن َد بَعي ِع الننخ 
َلُة اليت تُعع َاُل َعِن امل َلُة : الننخ  الَعرِينة الننخ 

َخفِّف  : "قاَل َرسوُل اهلل َصّلى اهلل َعَليو وَسلنمَ : وَعن  َمك حوٍل قالَ ، ( 15/49 :ِلساُا الَعَرب. )اليت َقد  أُِكَل ما َعَلي ها
ِر ب ِن أ  َشي َثةَ " . )َعلى الّناِس يف اعَر ِص، وإان يف املاِل الَعرِينَة والَوِصينةَ  َخفِّفوا : "، و يف رِوايَةٍ (2/414: ُمَصننُف أ  َبك 

 .ألمَحد بِن أ  َجع َفٍر الطنحاوكّ ( 4/33: َشر ُح َمعاين اآلثارِ " )ِل الَعرِينَة والَوِصينةَ يف الصنَدقاِت فإّا يف املا
َلِة : للّشافعي، وذََكَره َعنو الثَعيع َهقّي يف املعرفة ِمن  َطريِو الرنبيِع َعن و قالَ " األمّ "ويف ِكتاِب  َاَِك الرنُجُل مَت َر الننخ  الَعرايا أا  َيش 
تَعرَ  ِر بّا  َُي ِرَص الّرطَب مّث يُعَقدِّر َكم  يَعنع ُقُ  إذا يَِثَس مّث َيش َاك خِبَر ِصِو مَت راً، فإا  تعَ  فَّك  َفرنقا قَعث َل أا  يَعَتقاَبضا خِبَر ِصو ِمن  التنم 

 ( 15/49: فت  الثارك)َفَسَد الثَعي ُع 
 . «م»خبرصو، والتصويب من : «ز»يف  44
 . «م»ن ينقسم، والتصويب م: «ز»يف  55
أا رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم قضى بالشفعة فيما مل يقسم بني »  :، ون  احلديث(  713ص  2ا ) : املوطّ  66

 . « بني الشركاء فإذا وقع  احلدود بينهم فال شفعة فيو قال مالك وعلى ذلك السنة اليت ال اختالف فيها عندنا
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يف  فواَ لِ تَ وا َُي  انُ كَ  ةَ لَ طِ ي  لَ طُ  هاءَ قَ فعُ  ان أبِِو  ِتوُ أ ن  ين مَ رَ ثعَ خ  أ :اهلل قاَل القاضي أبو َعث دِ 
و َا أبُ اكَ َو  ،ةً عَ ف  شُ  1يوِ ى فِ رَ ال يعَ  غيثٍ مُ  ب نُ  رِ فَ ع  أبو جَ  كااَ فَ  ؛ليبِ يف القَ  ةِ عَ ف  الشُّ  إجيابِ 
 
ُ
 وُ نن أل ةَ ثَ طُ ر  قُ نا بِ أص حابِ  ضُ ع  وَقد  أف َت بعَ  ،ةً عَ ف  فيِو شُ  أان  3يَعَرى 2[ةَ َفِقيو قُعر طُثَ ] ةَ مَ لَ سَ  ب نُ  فِ رِّ طَ امل
 .ةِ رَ مَ التن كَ   4ضِ األر  بِ  وُ ثّ شَ تَ ِمّا يعَ 

 
أِلةث بي[ ] 344] ، ِه ر بيأ  ِعيربث ؟ِمسر شومز ِترك ِشيرئا، م نر ِمجر  [ ِمنر اشر

َاى داراً  نِ مَ  :اهللِ  قاَل القاضي أبو َعث دِ  َ ها وبعَ نَ يع  بعَ  ة  سومَ ق  مَ  ر  ئع  بِ  فيها اش  اليت  ارِ الدّ  ني 
وَلو    ،م  هُ عامَ نا طَ لَ  اهلل َتعاىل َقد  أباحَ  ألاّ  بٍ ي  عَ بِ  سَ ي  لَ فعَ  راينٍّ ص  نَ  أو   كٍّ هودِ يَ لِ  ارَ الدّ  َفاّل  ها فَ رُ اوِ جتُ 

 ل  هَ  ر  ظُ وان   ،قي َلوُ تَ س  يَ  حيحاً صَ  نيبَ تَ س  يَ  بّا   نُ مَ ؤ  ويعُ  ،بٍ ي  عَ بِ  سَ ي  لَ فعَ  ذومٍ ج  مَ لِ  ارُ الدّ  كاَن ِ 
َاى ثعَ  نِ مَ  بابِ  ن  ا مِ ذَ هَ   عَ لَ اطن فَ  ةً يَ اش َاى جارِ  أوِ  ،راينٍّ ص  نَ  أو   ذومٍ ج  مَ أننُو كاَا لِ  عَ لَ اطن فَ  اً بو  اش 
 .كَ ذلِ  ل  ّمن وتَ . ذوم  ا َة   ُ دَ حَ أها أو ي  وَ أبعَ  أان 

 

أِلةث [ ] 345] ِبة  م عايـِنِ ي بِمسر ِبةِ أّن م نر ِتمام  ال   هوب  ِلأ ال   ُ  الِمور   [     ِة الش  ود  ل ِقبر

 نَ عايِ يُ  أا   ةِ ثَ ا ِ  امِ متَ  ن  مِ فَ  ثاً هَ ذَ  أو   اً يّ لِ حُ  وِ نِ الب   بَ هَ وَ  ن  مَ  :اهلل قاَل القاضي أبو َعث دِ 
َ  ضَ ث  قعَ  الشُُّهودُ 

[َلوُ ] هوبِ و  امل
نِ ايِ عيُ  ملَ   فإا   ،َ ا 5

هادُ إ إالّ  ن  كُ يَ  وملَ   ،كَ ذلِ  الشُّهودُ  6  عِ افِ الدّ  ش 
  عِ افِ الدّ 

َ
  دِ وِهَي يف يَ  بُ الواهِ  يفَِّ وُ وتعُ  ،ةِ ثَ َلُو َعلى ا ِ  هوبِ و  وامل

َ
 الفُ تِ ها االخ  لُ خُ د  يَ َلُو فعَ  هوبِ و  امل

                                                                                                                      
 . «م»فيها، والتصويب من : «ز»يف  11
 . «م»زيادة من  22
 .يفيت: «م»يف  33
 . م»بو األرض ، والتصويب من : «ز»يف  44
 . «م»زيادة من   55
 . «م»يعاينوا، والتصويب من : «ز»يف  66
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َُدوننَةِ  نَ مِ  قومُ الذك يَ 
وَلو   ،وتِ و  مَ  دَ ع  بعَ  أو   بِ الواهِ  ضِ رَ ها يف مَ ضَ ثَ أا  َيكوَا قعَ  لُ مَ تَ َقد  َُي   إذ  ؛ امل

 .الفٍ تِ ال اخ  بِ     لَ طَ بَ  بِ الواهِ  دِ  يَ وِهَي يف ماتَ 

  

أِلةث [ ] 346] ِيت أ؟ :ِمسر ِية  ما أبرِسِدتر ماش   [     ِه ر ِيارِمن  ِرب  الماش 

، هارِ النن بِ     فيما أصابَ  ةِ يَ املاشِ  بِّ رَ  َعلى 1[أنُّو اَل َضَمااَ :]يُّ عِ افِ والشّ  ك  مالِ  وَ فَ تعن اِ 
َ  بُ باأر   نُ مَ ض  يَ  :ثُ ي  اَل اللن وقَ 

ما  نُ مَ ض  يَ  :يُّ عِ افِ والشّ  ك  وقاَل مالِ  ،هارِ النن بِ  ت  دَ سَ واشي ما أف  امل
َرِضَي اهللُ  بٍ عازِ  ب نِ  اءِ الربَ  ةِ يف ناقَ   النيب نِ عَ  كَ وِ َعلى ما رُ  هارِ النن  دواَ  لِ ي  اللن بِ  ت  دَ سَ أف  
ها َفال عَ ها مَ ثُ صاحِ  ن  كُ يَ  ملَ   وإا   ،مااُ و الضن ي  لَ عَ ا فعَ ِبُّ ها رَ عَ كاَا مَ   إا   :ةَ نيفَ قاَل أبو حَ و  ،َعنوُ 
« ثار  جُ  ماءُ ج  العَ »  يثِ دحبَ  جن تَ واح   ،اراً و هَ أ الً ي  لَ  رب ِ تَ ع  يعَ  وملَ   ،َعلي وِ  مااَ ضَ 

 خاً و ناسِ لَ عَ وجَ ، 2
   اَا عوك لِ ي  اللن بِ  ةُ يَ املاشِ  تِ دَ سَ فيما أف   مااُ الضن  بَ جَ فَإَذا وَ  :اهلل قاَل القاضي أبو َعث دِ  ؛هري ِ غَ لِ 
فَعَعَلي ِهم  ت  دَ سَ ّف  فَ     جَ رَ خَ فَ  لِ ي  اللن ا بِ وهَ قِّفُ تعَ يعُ  م  لَ فعَ  م  هِ سِ فُ ّنع  بِ  4حراستها واَ لُ يعَ  3[هُلهاأ]

تَعر َعو َها َفَكَذِلَك أي ضًا إا  مَل يُعتَعقِّف ها بِالي ِل َفَخَرَج   فَّف َسَدت    الضنَماُا، وإا  َكاَا أهُلها اس 
 عَ فَ تعَ ار   دت  سَ ف  أما  م  هِ ي  لَ عَ فوها فعَ قَ ثعَ  ا  إا و ِبِ باال َعلى أر   ت  دَ سَ ما أف   مااُ ضَ ي عاى الرّ لَ عَ فعَ 
  ر  ظُ وان  ، «ثار  جُ  ماءُ ج  عَ ل  اَ » :ديثُ حَ  وجاءَ  ،اِبِّ اعي ورَ َعلى الرّ  مااُ الضن 

َ
 ن  مِ  قومُ ىن يَ ع  هذا امل

يف وِهَي  ،عيسى لِ وازِ نَ  ن  ومِ  يااِ املد   تابِ كِ   ن  مِ  غَ ثَ أص    اعِ َسَ  ن  مِ  حثاسِ واأل ةِ قَ دَ الصن  مِ س  رَ 
 . اجلدارِ  تابِ وِهَي يف كِ : الَ ق ،ةِ ين ثِ ت  العُ  واياتُ رِ 

  
                                                                                                                      

 . «م»زيادة من  11
ُر َسَلُة يف َرع ِيها  2

ماُء اجلُثاُر الّدابنُة امل لصنحيِ  ، و يف ا(4/117: انظر الّلساا)أك  َهَدر  ال قَعَوَد فيها و ال ِديََة، و الَعج 
، ويف الرِّكاِز اعُُمسُ : " َعن  أ  ُهَريع َرَة قال َع ِدُا ُجثار 

، وامل ماُء ُجثار ، والِثئع ُر ُجثار   (.2/545: َصحيُ  الُثخارك" )الَعج 
 .«م»والتعويض من  فراغ يف األصل بقدر كلمة  3

 .«م»والتصويب من " حواشيها"« ز»يف   4
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أِلةث بيمِ [ ] 347]   [ ِلأ   بِ ج  يِ  أنر   ِ بر قِـ  ا، قّ حِ  طِ قِ أسر  نر ِمسر
يف  ساالُ يت ِمن ُو مَ ّتَ  :قاَل القاضي أبو َعث د اهلل ،َلوُ  بَ جيِ  أا   لَ ث  قعَ  اً قّ حَ  طَ قَ أس   ن  فيمَ 

 
ُ
ََ بِ  بَ جتَِ  أا   لَ ث  قعَ  ةِ عَ ف  الشُّ  ليمُ س  َك تَ ذلِ  ن  مِ فَ  ،هاريِ وغَ  ةِ ين ثِ والعت   َدوننَةِ امل  ان أ نٍ َثَ  ريِ غَ  أو   نٍ مَ َث
َُدوننَةِ  كَ ذلِ كَ   ،مُ اَ ل  َك ال يعَ َذلِ 

و سِ ف  نعَ لِ  طَ رَ وشَ  اعَ ب اوإذ 1ةَ ال حاجَ  أا   باعَ  اإذ ةِ يّ ثِ ت  ويف العُ  ،يف امل
 اهِ إذ  ي ها إاّل بِ َعلَ  اَ ون اَ تعَ اّل يعَ أو جِ و  اَ لِ  طُ اَِ ش  يَ  لِ جُ ها يف الرن ن  ومِ  .ضاءِ وى القَ ع  يف دَ  منيِ اليَ  قاطَ إس  

ا يعُ  أان إذ نَعَها َر أةُ   ِ طَ قَ ها إذا أس  ن  ومِ  .ولَ ثع  ال قعَ  ويجا  التعن  ِعندَ  رُ ثعَ تَ ع  إَّنن
  نَ ها مِ ظن حَ  امل

َ
ها جِ و  اَ لِ  ي ِ ثِ امل

و لُ تعُ ق  مُثن يعَ  ،ميَلُو دَ  بُ لِّن وأهَ تُ ق  يعَ  ن  مَ  تُ د  جَ ِّن وَ تَ ي  لَ  لُ جُ ها إذا قاَل الرن ن  ومِ  .ُلُثو بِوِ تط    مُثن قامَ 
 .َلوُ  بَ جَ وَ  ا  أ دَ ع  بعَ  بَ هَ و وَ ألنن  ازَ جلَ  يٌّ وُهَو حَ  وُ ن  عَ  افَلُو وعَ ب وَلو  َوهَ  ،بِوِ  لُ تَ ق  أننُو يعُ  ل  جُ رَ 
 ذلِ  ن  ومِ 

ُ
و فاتِ وَ  دَ ع  ها بعَ لَ ثعَ ق  يعَ  أا   ريدُ مُثن يُ  ةَ ين صِ الوَ  لُ ثَ  أقع  ال ياملوصِ  ياةِ يف حَ  ىوصَ َك أا  يَقوَل امل

 ةً عَ ف  شُ  كَ رَ تعَ  ن  مَ  :رٍ ك  َل أبو بَ اق ذٍ عامُ  ب نِ اخِبَطِّ   ُ أي  رَ  :اهلل وقاَل القاضي أبو َعث دِ  .َك َلوُ ذلِ  ان أ
ََ و فَ ين لِ وَ  لُ تُ ق  يعَ  ن  ِمن  دَ وَ القَ  لٍ جُ رَ  ويلُّ  كَ رَ تعَ  و  لَ  كَ ذلِ وكَ  .وم  اَ ل  تعَ  ملَ   بَ جتَِ  أا   لَ ث  قعَ   كِ ر  تعَ وكَ  .ولَ تعَ َو
 
َ
 لَ ث  قعَ  بِ ي  العَ بِ  دِّ الرن  كُ ر  تعَ  كَ ذلِ وكَ  .مُ اَ ل  ال يعَ  وُ هذا ُكلُّ  أا  يَعق ِذفَ  لَ ث  قعَ  فِ القاذِ  دن حَ  ذوفِ ق  امل
ا يعَ  .مُ اَ ل  و ال يعَ جوبِ وُ   . بِ ي  العَ  ثوتِ ثُ  دَ ع  بعَ  بِ ي  العَ بِ  دن الرن  كَ رَ إذا تعَ  مُ اَ ل  وإَّنن

 

أِلةث بي[ ] 348] ل أ  ِمسر م    هشا الع لرِم » :  شررح  قـِور  ِيحر
 [     «م نر ك    ِخِلفز ع دول أ

  

 ضَ ع  بعَ  ان أ كَ وِ ورُ   [ ز 124/  : ]اهلل لقاضي أ  َعث دِ ا قيوِ الفَ  طِّ خَ  ن  مِ   ُ ل  قَ نعَ 
 ،وَ ن ك أَ ذال نِ و عَ ّلَ سَ فَ  موماً ه  مَ  هُ دَ جَ وَ فعَ  وِ ي  لَ عَ  لَ خَ اهلل تَعاىل دَ  مُ هُ مِحَ رَ  دينارٍ  عيسى ب نِ  وااِ إخ  

                                                                                                                      
 .ال حا اجة: «ز»يف  11
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 فٍ لَ خَ  ُكلِّ   ن  مِ  مَ ل  هذا العِ  لُ مِ ََي   »:  يبِّ النن  لِ و  قعَ  ن  ِّن عَ ّلُ س  يَ  مريُ األ يَلن إِ  ثَ عَ بعَ : قالَ 
  إينّ مُثن  :قاَل عيسى ،رِ م  َعلى األ مِ ا  اجلَ بِ  أو   رَبِ َعلى اعَ  لِ ع  الفِ  عِ ف  رَ بِ  "لُ مِ ََي  "كاَا   إا   ،1«ولُ دو عُ 
   ُ ل  حَ رَ 

َ
ا صَ  :يل قيلَ هذا فَ  ن  عَ   ُ ّل  سَ فَ  ذِ رِ ش  إىل امل ها َعلى تُ ث  تَ كَ . رَبِ َعلى اعَ  عِ ف  الرن و بِ وابُ إَّنن

 
َ
 . ىنع  امل

 

أِلةث بي [ ] 349]  ل ك  ِمسر  [ بـِيرن  اإلنرِسان  ِما ِش ِيمر

 2(تَعاىلَ )َرمِحَُو اهلُل  ذٍ ز  رِ  ب نُ  رِ فَ ع  و جَ أبُ  قيوُ اَا الفَ كَ   :اهلل قاَل القاضي أبو َعث دِ 
 َقد   بٍ اصِ غَ  دَ ن  أا  َيكوَا عِ  لَ ت  مِ  ،هقارِ ه وعَ دورِ  ن  مِ  كُ لِ مَي   ا الَ مَ  سااِ اإلن   عَ ي  بعَ  ان إ 3[يَقولُ ]
  نَ مِ  لَ سااِ َك مبَِ يف ذلِ  جُّ تَ وََي   ،فيها عِ ثااِ ل  لِ  يامَ قِ  5الَ و ر ااِ جَ  دِ يَ   َ اها وَُت  إيّ  4وثَ صَ غَ 

ُ
 ةِ نَ ون دَ امل

بِ َتاك  ةُ لَ َّ س  مَ  :هان  مِ 
 :مِ القاسِ  قاَل اب نُ فَ  ،اها ِمن وُ اَ اش  فَ  8ويَ قِ مُثن لَ  ةً يَ ارِ جَ  7وثَ صَ إذا غَ  فِ ر  الصن  6

إذا  بِ ص  الغَ  تابِ كِ   ةُ ّلَ س  ها مَ ن  ومِ  .ناً امِ كاَا َ ا ضَ   عَ الثااِ  ألان  ؛اهافَ واصَ إذا تَ  جااا   الثَعي عَ  إان 
 ثَ صاحِ  يَ قِ مُثن لَ  ِمن  َرُجل ،بُ الغاصِ  9هاثاعَ فَ  ةً يَ ِمن ُو جارِ  بَ صَ تَ اغ  

َ
اها اَ اش  فَ : ِمن وُ  صوبَ غ  ها امل

                                                                                                                      
ِن العذرِّك، بَِلف ِظ َرواُه ا 11 ى َعن  َعث ِد الرنمح  يَِرُث هذا الِعل َم ِمن  ُكلِّ َخَلٍف ُعدولُو، يَعن فوَا َعن و » : لثَعيع َهِقيُّ يف ُسَنِنو الُكرب 

ُث ِطلنَي وَُت ريَف الغالنَي 
ى)« تَّويَل اجلاِهلنَي وان ِتحاَل امل  ( 11/219: ُسَنُن الثَعيع َهِقيِّ الُكرب 

 . «ر»سقط  من  22
 . «ر»زيادة من  33
 . «ر»من غاصب، والتصويب من : «ز»يف  44
 . «ر»ال، والتصويب من : «ز»يف  55
 . «ر»كتب، والتصويب من : «ز»يف  66
 . «ر»إذا غصب، والتصويب من : «ز»يف  77
 . «ر»لقيها، والتصويب من : «ز»يف  88
 . وباعها: «ر»يف  9



  

 

- 411 - 

ِ تعَ عَ يع  الثعَ  إان  :1قالَ فَ  ا َيَُ ألنن  تااِ حيحَ صَ  ني  ه هذِ  لُّ دُ وتَ  ،اهااَ اش   حنيَ  ةِ يَ و يف اجلارِ يعَ نِ صَ  لُ لِّ و إَّنن
 
َ
َ  عُ ي  كاَا بعَ   واء  أننُو سَ  2لُ سااِ امل

ال   ذ  نافِ  َك جااا  ذلِ  ه أان ري ِ غَ  ن  ومِ  ،بِ الغاصِ  نَ مِ ِمن ُو  صوبِ غ  امل
(َعلي وِ ) اضَ اِ ال اع  وَ  ،فيوِ  دٍ ألحَ  المَ كَ 

 ن  مِ  بَ صَ تَ ما اغ   بُ باَع الغاصِ  فإا   ،اهلل َتعاىل شاءَ  إا   3
 دَ ألمح َ  دينَ مَح   ب نِ ا كامِ ح  أيف  واباً يف َذلَك جَ   ُ أي  ورَ . ع  ي  فيِو بعَ  دُ قِ عَ نع  وال يعَ  وزُ ه َفال جيَ ري ِ غَ  ن  مِ 
 ألان  خِ س  ِمن ُو يف الفَ  دُّ أشَ  وَ هُ  َبل  ، دِ ال جَيوُز ولَي َس َكالثَعي ِع الفاسِ  :َرمِحَُو اهلُل تَعاىل دٍ خالِ  ب نِ 
ا مَ  دِ الفاسِ  يف الثَعي عِ  عَ الثااِ    كَ لن إَّنن

ُ
 ألان  خَ سِ فُ     فُ يعَ  ملَ   فإا   ،فيوِ  فُ رن صَ تَ ويعَ  ،وكُ لِ ما مَي   تاعَ ث  امل

و ه فإنن ري ِ غَ  ن  مِ  بِ الغاصِ  عُ ي  وأّما بعَ ، ةِ القيمَ بِ  ناهُ ح  حن صَ  الثَعي عُ  فاتَ  وإا   ،فاِسَدةً     عَ قعَ و وَ تَ دَ ق  عُ 
ُ  كِ لِّ ميَُ  ملَ  

 فاتَ ، داً أبَ  الثَعي عِ  خُ س  فَ  بَ جَ وَ فعَ ، وعِ ي  بعَ  حالَ  ك  ل  مِ  4[ِفيوِ ]َلُو   ُّ صِ كاَا يَ   ئاً ي  شَ  تاعَ ث  امل
 .   فُ يعَ  ملَ   أو  

 

 [     بـِيرن  األِنرقاض  أِلةث بي ِمسر [ ] 351]

َيااِ ] :اهلل قاَل القاضي أبو َعث دِ  تَعَلَف قَعو ُل َماِلٍك يف بَعي ِع النعنق ِض والثُعنع  (عُ ي  بعَ ) 5[اخ 
6 

(عُ ي  بعَ )
ههذِ و  ،ا  جااِ  7(َفقيلَ )، املطثلة قاضِ األن   6

َُدوننَةِ  كٍ مالِ  ن  عَ  مِ القاسِ  اب نِ  ةُ وايَ رِ  8
يف   يف امل

ةِ صَ ر  العَ  صاِحبَ  ها ال جَيوُز ألان عَ يع  بعَ  إىل أان  نوا  ح  وسُ  بُ هَ أش   بَ هَ وذَ  ،ةِ عَ ف  الشُّ  9تابِ يف كِ 
10 

                                                                                                                      
 . قال: «ر»يف  1
 . املسّلة: «ر»يف  2
 . «ر»ط  من سق 3
 . «ر»زيادة من  4
 . «ر»زيادة من  5
 . «ر»سقط  من  6
 . «ر»سقط  من  7
 . «ر»هذه، والتصويب من : «ز»يف  8
 . كتب: «ر»يف  9
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ةِ صَ ر  العَ 
ُ  رَ أمَ  شاءَ  إا  و  ،ةِ القيمَ بِ  ضَ ق  النعن  ذَ أخَ  شاءَ  َيكوُا بِاعِياِر إا   1

ُ فَ  ،وعِ ل  قَ بِ  تاعَ ث  امل
ال  تاعُ ث  امل

ووبِ  ،ر  رَ وغَ  ةُ لَ هَ وهِذِه َة  ، ةً قيمَ  و  أ ضاً ق  نعَ  ذَ أخَ  رك إا  د  ال يَ 
 اهلل ب نُ  يت أبو َعث دِ ف  كاَا يعُ   2

أبو  نيهارَ ثعَ وأخ   ،َعنوُ  اهللِ  أ  َعث دِ  ب نُ  ين أبو ُُمَمندِ رَ ثعَ أخ   كَ ذلِ كَ   ،ااِ طّ القَ  ب نُ  رَ مَ بو عُ أو  ،ابٍ تّ عَ 
 دِ مَ لصن ا دُ ث  عَ  يت أبو ُُمَمندٍ ف  كاَا يعُ   وِ وبِ  ، رَ مَ اهلل وأ  عُ  أ  َعث دِ  ن  عَ  دِ مَ الصن  دِ ث  عَ بُن  ُُمَمندِ 
، و بِو كاَا 3[وأف َت أبو َعث ِد اهلل ب ُن مَح ديَن بإجازَِة الثَعي ِع فيها] ،ُُمَمندٍ  ب نُ  غُ ثَ وأص   ابٍ تّ عَ  نُ واب  

 َك أان يف ذلِ  ةُ جن واحلُ  .   لَ اَ نعَ  ةٍ ّلَ س  يف مَ   ُ ي  تعَ و أفع  وبِ ، دٍ ش  رُ  ب نُ  بِو أبو الَوليدِ  َوأف َت .كاَا يَعق ضي
ُ  أان  كَ وذلِ  ،ةِ عَ ف  الشُّ  ةِ ّلَ س  مَ كَ   مواٍ ت  وال مَ  ،نٍ يف َثََ  ر  رَ ِو غَ في ع  قَ يعَ  ملَ   الثَعي عَ 

  رك إا  د  ال يَ  تاعَ ث  امل
  ل  وُهَو أص   وِ ضى بِ وقَ  ، اهلل سولُ ه رَ وَقد  أجازَ  ،   ق  أو شِ  ن  َلُو َثََ  صريُ كاَا يَ 

َ
 .ىنع  يف هذا امل

َُدوننَةِ 
  ن  مِ  مِ القاسِ  نُ واب   ك  ها مالِ جازَ َقد  أ ة  تريَ كَ   لُ سااِ مَ  ةِ ين ثِ ت  والعُ  ويف امل

َ
هذا إذا  ن  ومِ  .ىنع  هذا امل

اََب حَ  أو   ادً ث  و عَ ضِ رَ اش َاى يف مَ 
 ،ةٍ دَ واحِ  ةٍ قَ ف  يف صَ  5]...[ يبٌّ نَ وأج   وَ وإذا اش َاى هُ  ،فيوِ  4

ُ  ةِ تابَ كِ   عُ ي  َك بعَ ذلِ  ن  ومِ 
 ) بِ كاتَ امل

ُ
َاى أو  ا ةُ تابَ َلُو الكِ  لُ صُ رك أَُت  د  ال يَ  تاعُ ث  وامل  ةُ ثَ قعَ رَ  ليت اش 

 
ُ
ُ  ةِ تابَ كِ   عَ ي  بعَ  ةَ نيفَ أبو حَ  ا  جيُِ  ملَ   كَ ذلِ لِ و . اجَ عَ  إا   بِ كاتَ امل

 .ر  َغرَ  َعق د  و ألنن  6(كاتبِ امل

ةِ صَ ر  العَ  بن رَ  ان أل نواٍ ح  وسُ  بَ هَ أش   لِ و  يف قعَ  ضِ ق  النعن  عُ ي  ال جَيوُز بعَ  :سَ يونُ  وقاَل اب نُ 
7 

دٍ [ قال. ]ضاً ق  نعَ  ةً وتارَ  ناً ك َثََ اَ ش  يَ  ةً تارَ فَ  ؛هذُ خ  أَلُو   َذلِ  سدَ يف   ا  أ مَ اِ وَلو  لَ  :ابُن ُرش 
َ
 ملَ   8ثيعَك امل

                                                                                                                      
 (.  52، ص7، ا "عرص: "اللساا، مادة )كل بُعق عٍة بني الدور واسعٍة ليس فيها بناء، : الَعر صةُ     1
 . وِبذا: «ر»يف  2
 . «ر»زيادة من  33
نايو محاد، معجم املصطلحات االقتصادية، )احملاباة يف االصطالح الفقهي هي عثارة عن تربع يف ضمن معاوضة  44
 (.  242ص

 .كلمة غري واضحة الرسم يف مجيع األصول  5
 . «ر»سقط  من  66
 . «ر»العرية، والتصويب من : «ز»يف  77
 . الثيع: «ر»يف  88



  

 

- 413 - 

ُ  نَ مِ  ء  ي  شَ  ثاعَ يُ  أا   ا  جيَُ  ملَ  
ِتالُف  ].ةِ صَ ر  العَ  بِّ رَ كَ   م  دن قَ فيِو مُ  فيعَ الشن  ألان  تاعِ ث  امل وَهَذا االخ 

ا ُهَو يف بَعي ِع األن قاِض َعلى ُم إَّنن ُتَعَقدِّ
َشر ِط الَقل ِع، وأّما امل

إا  بيَع   َعلى َشر ِط التعنر ِك فَعَلم   1
رُنَا َم ذِك  َُتّخِّريَن وَمن  تَعَقدن

تَعَقدِّمنَي وامل
ُ
َُي َتِلف  قَعو ُل ماِلٍك وأص حاِبو امل

َ ُم  َأمج َعنَي أان بَعي َع  2
َلَعَها َغريُ  ُث َتاُع َوالَ يَعق 

رَُكَها امل  .3[ َجااٍا وهَو َمف ُسوخ  األَنع َقاِض َعَلى أا  يَعتع 

 

أِلةث بي[ ] 351]  [      بـِيرن  األنرقاض  ب ِشررطز  ِمسر

  عُ الثااِ  طَ رَ تعَ اش   القاضي فإاِ  قالَ 
ُ
تاعِ ث  َعلى امل

 أو   راً ه  شَ  قاضِ يف األن   نَ كُ س  يَ  أا   4
[بيع] بابِ  ن  و  مِ ألنن  ؛ا  جيَُ  ملَ   نِ ي  رَ ه  شَ 

ُ  ةِ عَ ل  السِّ  5
 . َجلٍ إىل أَ  6هاضَ ثِ ق  يعَ  أا  َعلى  ،ةِ نَ يعن عَ امل

 

أِلةث ب ي ِمِدك ِشررع يوة   ِضاِبة  الد ور  [ ] 352]    [ِمسر

اِمُع بِالّناِس : قاَل ال قاضي أَبو َعث ِد اهللِ  اِمَع وضاَذ اجل  ِإذا كاَن   دار  ُتالِصُو اجل 
تيَج ِإىل الاِّياَدِة، َهل  جُي ثَعُر صاِحُثها َعَلى بَعي ِعها أَم  ال ؟ نَعَاَل   يف أَيّاِم ُعَمَر َرِضَي اهلُل َعن ُو واح 

ِجِد َرُسوِل اهللِ  [ز  125] / وََكاَنِ  الّداُر لِل َعّثاِس  َّراَد ُعَمُر أَا  يَايَدها يف مس  ََّب  ، َف َف
ناها وَُتاَكما: ال َعّثاُس ِمن  بَعي ِعها فَقاَل ُعَمرُ  ِإىل ُأَ ِّ ب ِن   يف ذِلكَ  7ِإّما َأا  تَثيَعها وِإاّل َأَخذ 

                                                                                                                      
 . فّما: «ت»يف  11
 .  «ت»لمة، والتكملة من بياض بقدر ك: «ر»يف  22
 . «ت»و« ر»زيادة من  33
 . املشاك: «ت»يف  44
 . «ت»زيادة من  55
 . يقثض: «ت»يف  66
 . «ر»وُتاكمنا، والتصويب من : «ز»يف  77
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َتجن يف ذَ  بَعي ِ  ال َمق ِدِس، فَعَوَهَثها ال عّثاُس َرِضَي  1ِلَك ِبِقصنةِ َكع ٍب فَعَقضى َعَلى ال َعّثاِس واح 
ّ ُخذ  َعن ها ،اهلُل َعنوُ  وملَ  َي

تُعؤ َخُذ ِمن  صاِحِثها يف ِمت ِل َهَذا بِقيَمِة : قَاَل اب ُن لُثابَةَ . ِعَوضاً  2
لٍ  رِها). 3عد  َّس  ََّلَة ِب كاِم اب ِن حُ  اُن ظُر  هِذِه ال َمس  رٍ ي  دَ يف أح 

وان ظُر  َحديَث ال َعّثاِس َمَع ُعَمَر ، 4
 . 5(ُعَمَر يف التّاِلِث ِمن الثُعُيوِع ِمن  مَصننِف َعث ِد الرنزّاِذ َرمِحَُو اهللُ 

نَعاَل    يف أَيّاِم اب ِن : 6رَاٍ َوقاَل يل أبُو َعث ِد اهلِل ب ُن فعَ : و قَاَل ال قاضي أبُو َعث ِد اهللِ 
ِجِد السِّ  7زربٍ  بوحِ بن  8ن َد َسويقةِ ِة عِ ري يف َمس  َربٍَة ِمن ها) 9َمذ   11، وَقضى ِِبَا10(أَو  َعَلى َمق 

                                                                                                                      
 .بقضية: « ت»يف  11
 . ا: « ت»يف  22
 . مبتل هذه القيمة: «ت»يف  33
َع من ابِن وضناٍح، وعثِد اهلِل بن  من أهِل قُرطثُة؛ ُيَكىنن أبا ُعمَر،: رٍ ُهعَو  أمحُد بن ُممِد بن َسعيٍد بُن ُموَسى بِن ُحَدي 44 َسَِ

وحجن سنَة َخٍس وسثعنَي وِمااتنِي، وُويلَِّ ُخطنَة الوِزارِة، وأحكاَم املظامِل؛ وكاا صلثًا يف أحكاِمو؛ مِهيثًا يف . َمَسرنَة، وغريِ ا
 (.1/15تاريخ علماء األندلس . )عشريَن وثالِث ِمااةٍ سنَة سثٍع و ( رمحو اهلل)ُتويفَِّ . احلون 

 . «ت»سقط  من  55
قرطيب ، روى عن القاضي يونس بن . يعرف بابن الطالع ، َمو ىَل ُممد بن َيب الثكرك( أبو عثد اهلل)ُممد بن فرا  66

ب أحكام الّنيب عليو السالم ، عثد اهلل بن مغيث ، وأ  املطرف بن جرا، وأ  عمر بن القطاا، لو كتب مفيدة ِمنع َها كتا
ُشوِوَر عنَد موت ابن القطاا إىَل َأا  دخل املرابطوا قرطثة فلم ُيستَعف َ  حَتن . وكتاب الشروط، واجلامع يف الفروع وغريها

. . هع497تويف ِبقرطثعة سنة . أخذ عنو ابُن احلاا وأبو علي الصديف وهشام بن أمحد وغريهم . مات لتعصثو عليهم 
 (.  257ترمجة رقم  161ص1ا:)، وبغية امللتمس ( 1239ترمجة رقم 534ص1ا: )الصلة  انظر

َي ابن القاسم لعلمو وورعو، كاا يف أواال الدولة ( أبو بكر)ُممد بن يَعثع َقى بن ُزر ٍب ،  77 ، قاضي اجلماعة بقرطثَة، ُسعمِّ
الناس فوذ منرب ، الميلُك أحد  من الثكاء عيعنَعي عِو العامرية، وكاا لو حظ كثري من علم اإلعراب والفقو ، وكاا من أخطب 

عنَد َساِعو، اسعتَعفعَتاُه املنصور بن أ  عامر للتجميع يف مسجده اجلديد بالااهرة فّفَت مبنع َذلَك، تويف يف رمضاا سنة 
، وبغية (149ص)انظر ترمجتو يف جذوة املقعتثس يف تاريخ علماء األندلس . هع 319هع ومولده يف رمضاا سنة 381
 .، وغريها من املصادر(113ص)، واملرقثة العليا(326ترمجة رقم 189ص1ا)امللتمس 

 . «ت»النيِت بسويقة ، والتصويب ِمن  : « ز»و« م»يف  88
 . «ت»املذبوح، والتصويب من : «ز»يف  99

 . «ت»سقط  من  1100
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ِجِد  بَعع َد َأا  يُعع َطى صاِحُثها 1ِِبَا َّا   ُتضاَف ِإىل ال َمس  ِب
ونَعاَل    يف : قَاَل يل. قيَمَتها 2

ِجِدنَا َمس 
َر ِإىل َأ  ُعَمَر اب ِن )اِورُُه دار  ُُمَثنَسة  َعَلى ال َمر ضى، َكاَا جيُ   3 فَعَرفَعع ُ  اأَلم 
َّا  يُعع طى صاِحُثها6[فيهاَ ]َوشاَوَر ال ُفَقهاَء  5(4ال مكوك ، َفُكلُُّهم  أفع ََت ِب

وتُااَد يف  ،قيَمَتها 7
ِجِد ِإاّل أَبا َعث ِد اهلِل ب ِن َعّتاٍب واب َن ال قَ  وال تُعؤ َخُذ ِمن   9ال َتِص ُّ : فَِإنعنُهما قاال 8اضييف ال َمس 

ِهِ  10[الَ ]ِمن  صاِحِثها  ُر، 11بِِعَوٍض َواَل ِبَغري  اِمِع ِإذا ضاَذ ال َغيع  ِجِد اجل  َا ذِلَك يف ال َمس  ، وإَّنن
ِر ب ِن أَد َهمَ  ُر ِإىل أَيّام ال قاضي َأ  َبك  فَعَثِقَي اأَلم 

ُتوُ  12 َرمِحَُو اهللُ َفَكلنم 
َمَع  14 ذِلَك فَعرَِكبَ يف  13

ُاَِي   لِل َمر ضى دار  ِعَوَض  ِجِد فََّفع تَعو ُه بِِإباَحِة ذِلَك وَحَكَم بَِقو  ِِم ، واش  ال ُفَقهاِء ِإىل ال َمس 

                                                                                                                      
 . فيها: «ت»يف  11
 . لصاحثها: «ت»يف  22
 .مسجٍد يل : « ز»و« م»يف  33
أمحد بن عثد امللك بن هاشم اإلشثيلي املعروف بابن املكوك، عامل األندلس وشيخ املالكية، واملكىن بّ  عمر، تفقو  44

على إسحاذ بن إبراهيم الفقيو وبرع وفاذ األقراا، وانته  إليو معرفة املذهب وغوامضو، ولد سنة أربع وعشرين 
 (.216،ص17سري أعالم النثالء، ا: انظر), وثالَثااة، وت، سنة أربع مااة وواحد

 . «ت»سقط  من  55
 . «ت»زيادة من  66
 . لصاحثها: «ت»يف  77
الِ قا 88

َ
ِد بِن َمن ُظو ر الَقي ِسّي، امل ِد بِن َأمح ََد بِن ُُمَمن ٍر ُُمَمن َفقيو    .ِكّي، اإِلشثيِليِضي ِإشثيلَية، أَبُو الَقاِسِم َأمح َُد بن َأ  َبك 

 (.481481،ص37سري أعالم النثالء، ا: انظر). . هع 521، أخذ عنو ابن بشكوال ، تويف سنة   ِإَمام ، ُُمَدِّث  
 . يص : «ت»يف  99

 . «ت»زيادة من  1100
 .بغري عوض: « ت»يف  1111
استقضاه املعتمد على اهلل ُممد   أبا بكر، من أهل قرطثة وقاضي اجلماعة ِبا، يكىن ،،عثيد اهلل بن ُممد بن أدهمهو  1122

 (. 252ص : الصلة . )هع 486  تويف سنة ،بن عثاد بقرطثة 
 .فكلفتو: « ت»يف  1133
 .فرتنبَ : « م»يف  1144
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ِجدِ  ،قاَعِتِهم   قَاَل يل أَبو َعث ِد اهللِ . وزاَدها يف ال َمس 
اِمُع ِإذا ضاَذ فَلي َس : 1 ِجُد اجل  وأَما ال َمس 

ِتالف   ِفيوِ  اَر تُعؤ َخُذ ِمن  صاِحِثها بِال قيَمةِ ). اخ   .2(أان الدن

  

أِلةث بي [ ] 353] ِتظرِ ِر ب ِعقرد  ابرت ياع  دارز م نر م وِك    مال ك  ا األوول  ِمسر  [ رِج  ز اسر

َّلة  عَ  يف     قاَل َلُو إنّعَها كانَ فَ  ؟دارك نُ كُ س  تَ  وٍ ج  وَ  ّكِّ بِ  :لٍ جُ رَ قاَل لِ  لٍ جُ رَ  ن  َمس 
رَ هَ ظ  تَ واس   ،امٍ أيّ  ةِ الثَ تَ بِ     لَ خَ  أا   دَ ع  بعَ  كِ كيلِ َو  ن  ها مِ تُ يع  رَ تعَ واش   االِ ن  األ

 دِ ق  عَ بِ  ارِ يف الدّ  نُ اكِ السّ  3
ََ  عاءٍ ِا  اس   [ُمن ذُ ] ارَ الدّ  نُ كُ س  يَ  4(كااَ )أننُو  نُ من يَعَتَض

 فَ رُّ صَ فيها تَ  فُ رن صَ تَ ويعَ  مٍ واأع   ةِ رَ ش  عَ  5
أبو  قيوُ الفَ  فّجابَ  ، وضُ اَِ ع  َعلي ِو وال يعَ  7يَعُقومُ ال  ر  حاضِ  6مُ ااِ قَ ال الا  وفُ  ،وِ كِ ل  يف مِ  كِ ل  ذك املِ 
بِِو  رَ هَ ظ  تَ ا اس  ومَ  ،ارِ الدّ  كِ ل  َلُو مبَِ  رار  إق   وِ كيلِ َو  ن  ا مِ هياعِ تِ اب  ه بِ رارَ إق   إان  : احلااِّ  ب نُ  اهللِ  أبو َعث دِ 
ها ياعِ تِ َعلى اب   ةِ لَ ادِ عَ الثَعيعَِّنة ال ةِ بإقامَ  عُ فِ تَ ن  ا يعَ َّنن إِِبا و  عُ فِ تَ ن  ال يعَ  َعلي وِ  مِ القااِ  وِ ج  يف وَ  ةِ يازَ احلِ  نَ مِ 
َثَما أقعَ كيلِ َو  ن  مِ  ا تعَ  ،بِوِ  رن و أو ِمن ُو َحس  فيها  نِ اكِ السّ  خولُ و ودُ لُ أص   لُ هَ فيما جُي   ةُ يازَ احلِ  عُ فَ نع  وإَّنن
ُوفُِّو لِلصنوابِ ، وَ هُ  نَ أي   ن  مِ 

 . واهللُ امل

 
أِلةث بي [ ] 154]  [ الطو ق  الم ِعلو   بالِيمين  ِمسر

                                                                                                                      
 . هع479املعروف بابن الطالع، أوردنا ذكره ضمن شيوخ ابن احلاا، تويف سنة  بُن فَعرَاٍ ُممد ال َقاِضي أبُو َعث ِد  اهلل  11
 . «ت»سقط  من  22
 . مُثن استظهرَ : «م»يف  3
 . «م»سقط  من  4
 . «م»دة من زيا 5
 .قاام: « ز»، ويف «م»كَذا يف  6
 . «م»يغري، والتصويب من : «ز»يف  7
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 فَ لَ حَ  ن  من عَ  الُفَقَهاءِ  ضُ ع  ُسِئَل بعَ  :1(ب ُن احلااِّ  مندُ ث ِد اهلِل ُمَُ قاَل القاضي أبو عَ  )
و فَعَقد  ينِ ميَ  بِ ر  قُ بِ  ةً ين عِ ج  رَ  ةً دَ طَلنَقها واحِ  أننُو إا   رأةٍ ام  بِ َلُو     نَ اك  الاّلزَِمة إا   ااِ األمي  بِ  وِ رأتِ َعلى ام  
قاَل  ن  مَ كَ   ،الاّلزَِمةِ  ااِ يف األمي   ثَ نَ فَعَقد  حَ  بِ ر  القُ ها بِ ق  لِّ طَ يُ  ملَ   وإا   ،الالنزَِمةِ  2ااِ يف األمي   ئَ رِ بَ 
 يف ئَ رِ طَلنَقها بَ  فإا   "كِ قَ لِّ أطُ  يل أا   دن واهلل البُ " :قالَ  فإا   ،كِ ق  لِّ مل أطَ  إا   ً"الثاثَ  و  طالِ  أن  ِ "
قاَل  فإا   ،3(لن وجَ  ان عَ )اهلِل بِ  منيِ يف اليَ  ثَ نَ ها حَ ق  لِّ طَ يُ  ملَ   وإا   ،اهلِل َتعاىلبِ  منيِ اليَ 
 ثَ نَ   حَ لَ عَ فَ فعَ  "هاوجِ رُ خُ إاّل كَ     جَ رَ خَ  دارك إا   ن  مِ  ةً حاجَ   ِ ي  طَ أع   واهلل إا  :"4(َاو َجِتوِ لِ )

 وفيوِ التن  يلُّ وُهَو وَ ، لن وجَ  ان اهلل عَ  شاءَ  و إا  تِ مَ ص  عِ  ن  مِ ِِبا  اُ رُ وِهَي اليت َُت   ،ةٍ دَ واحِ  ةٍ قَ ل  طَ فيها بِ 
 .وِ تِ مح َ رَ بِ  ةِ مَ ص  العِ  و

  

أِلةث [ ] 155]  [     بي الّط ق  بالم بارأا  ِمسر

ا  َ اَ تعَ مُثن اع   أةٍ رَ ام  َلُو بِ  كاَن     إا   زَِمةِ الالّ  ااِ األمي  بِ  فَ لَ وَلو  حَ  :اهلل القاضي أبو َعث دِ  قالَ 
نَعُهما احلاكِ  ذَ رن وفعَ أ أةٍ ارَ ثَ ها مبُِ ق  لِّ طَ يُ  وملَ   ِ اولَ ع  مَ  نِ ي  رَ ه  و شَ أ راً ه  يا شَ قِ وبَ  ،الذٍ طَ  اَ دو  مُ بَعيع  ّال مُثن سَ  ني 
و نن أل الثٍ تَ بِ  5[َعَلي ك]    قَ لِّ وإال طُ  ،ةٍ دَ واحِ بِ  اَ ا اآلُتَ أ  رَ ابَ  َلُو إا   قالَ يُ  ا  أ بَ جَ وَ لَ  منيِ اليَ  نِ عَ 

 . وابِ الصن  ةِ قيقَ حبَ  مُ لَ ع  أواهلل . هاعَ مَ  وِ نِ و  كَ ها كَ ن  عَ  اوالً ع  ها مَ عَ ه مَ قاقُ لَي َس بَ 

 

أِلةث [ ] 153] َ  ِضمانث ؟: ِمسر يا  [    ِه ر ِعلى األورص 
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 دَ ا عوهِ مفي ماا  ضَ  ياءِ صِ لَي َس َعلى األو   :م  ياهُ ت  فعُ  ن  مِ  :اهلل القاضي أبو َعث دِ  قالَ 
 ضاةُ القُ  ذَ ا أخَ َّنن إو و بُ ذِ كَ   نين  ثعَ تَ يعَ  ما ملَ   ذ  دن صَ وُهَو مُ ، الربِّ  جوهِ وُ  ن  مِ  اٍ ياأع   ري ِ غَ ه لِ فيذِ ن  تعَ بِ 
تامى اليَ  والِ أم   لِ يف أك   عِ مَ طن وال 1يعِ يض  التن  نَ مِ  اسُ النّ  جرتِ أما لَ  فيذِ ن  التعن  ثاتِ بإث   ياءَ صِ و  األ

َا َهَذا فيما قعَ  ،ياءِ صِ َعلى األو   ب  ال َعلى أننُو واجِ  ياطِ تِ االح   ةِ هَ َعلى جِ   دَ عُ ا بعَ وأّما مَ  ،بَ رُ وإَّنن
  ِ ثِ ت  يعُ  ما ملَ   لَ من ما ُتََ  [ز  126/ ] َك ذلِ  ن  مِ  يٍّ صِ وَ  ُكلُّ   لُ من وَيَُ  ياءِ صِ ألو  فيو لِ  ضُ رِ ع  َفال يعَ 
ومل  ،ثاً وارِ  ن  كُ يَ  إذا ملَ   يِّ صِ هذا يف الوَ . لن وجَ  ان اهلل عَ  شاءَ  ة إا  يثَ الرّ ر وتظه ريطَ ف  والتعن  ةَ عَ يع  الضّ 
 .وبِ  الاِ َك واإلع  ذلِ  هارِ إىل إا   ةِ ثَ رَ الوَ  رَ سااِ  عُ د  يَ 

  

أِلةث بي [ ] 153] بِـر  ِعلى ِمسر ، ِه ر ي جر ِبة، أو يـِِتِ دوق   الروج    يـِِ ب  ه 

ب  ا؟ راج  ا ل اح       [   خر
 

َّلة   [بي َطرٍ قَاَل ابُن : ]رٍ طَ ي  بعَ  نِ الب   ةِ يَ مانِ التن  رِ صَ تَ خُم  ِمن َمس 
 أا   لَ ث  قعَ  ر بٍ زَ  َوُسِئَل اب نُ : 2

َلُو  هااجِ رَ ى إخ  َعلَ ُر ثعَ جُي   ل  هَ : َلوُ   ُ ل  وقعُ ، وِ نِ ي  بعَ  جدٍ مس  لِ  بَ هَ وَ  أو   ذَ دن صَ تَ  لٍ جُ رَ  ن  عَ ى ضَ ق  تعَ س  يُ 
َ بعَ  ذَ ر  فعَ  الَ وَ  ،ونِ ي  عَ بِ  لٍ جُ َعلى رَ  ذَ دن صَ تَ  ن  مَ كَ   رُ ثعَ جُي   َبل  : الفَعقَ ؟ ِِبا رُ مَ ؤ  يعُ  م  أ َعلي وِ  هافاذِ إن  وَ   ني 
 
َ
َِ س  امل َ  دِ ث  عَ  ب نَ  ها أمح َدَ ن  عَ   ُ ّل  وسَ  ،ونِ ي  عَ بِ  لٍ جُ ورَ  ،ونِ ي  عَ بِ  دِ ِج

َِ  رُ مَ ؤ  يعُ  :قالَ فَ  كِ لِ امل  الَ ا وَ هَ ِب
ُ  ين شِ رَ ها القُ ن  عَ   ُ ّل  وسَ  .ي هالَ عَ  رُ ثعَ جُي  

ا هَ يفِ  ربٍ زَ  اب نِ  لِ و  قَ و بِ تُ ر  ثعَ ّخ  فَ  ،ركالأد   :قالَ فَ  ين طِ ي  عَ امل
 .ونِ ي  عَ بِ  لٍ جُ رَ و كَ نِ ي  عَ بِ  د  جِ س  َيكوُا مَ  فَ ي  كَ َو  :قاَل يلفَ 

  

                                                                                                                      
 . «م»التضيع، والتصويب من : «ز»يف  11
 . «م»زيادة من  22
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أِلةث بي [ ] 158] أ؟ِمسر دز ِه ر ت باع  ل ِم ال ح  يوة  ل ِمسرج   [ الوص 
 

 ل  و هَ نِ ي  عَ بِ  دٍ جِ س  مَ صى لِ أو   ل  جُ رَ فعَ  :َرمِحَُو اهلُل تَعاىَل  بٍ ر  زَ  قاضي اب نِ ل  لِ   ُ ل  قُ فعَ  :قالَ 
 .َعلي وِ  سِ ث  احلَ  ثيلُ ها سَ ثيلُ وسَ  ،قاَل ال ؟واحلِِ صَ مَ لِ  ثاعُ تُ 

 

أِلةث ب ي الفِ [ ]159]  [  نث ض  رر أو م   ام ث ِوه ِي حِ  ِعِلى الم طِلوِقة   ض  رر ِمسر
ى لَ م  ، أليماً س  تَ  مَ لن سَ و وَ وآلِ  النا ُُمَمندٍ و  ى اهلل َعلى مَ لّ صَ  ،حيمِ الرن  نِ مح  اهلل الرن  مِ س  بِ 

طَلنَقةِ  ضِ ر  يف الفَ  1(اهلل تَعاىل َعنوُ  يَ ضِ رَ ) اٍ رَ فعَ  اهلل ب نُ  نا أبو َعث دِ خُ ي  شَ 
ُ
 أو   ل  وِهَي حامِ  َعلى امل

َ  ل  و وِهَي حامِ أتَ رَ ام   وَ لن إذا طَ  ِِّنُّ الغَ  لُ جُ لرن اَ  .ع  ضِ ر  مُ 
 ٍ ي  ا زَ نَ وَثُُ  ،2قيوٍ ا دَ عَ بعُ َ ا َعلي ِو رُ  وضُ رُ ف  امل

3، 
د  واحِ  ل  ومِح  

ك رِ ك  ويَ  ،دٍ واحِ  رٍ ه  شَ َك لِ ذلِ  لُّ ، كُ فِ ر الصّ  يف  اً  َ ر  دِ  رَ شَ عَ  ةَ سَ وََخ   ،بٍ طَ حَ  ن  مِ  4
 ميصاً اب تاَع َ ا قَ  لِ م  احلَ  لِ يف أون  كاَن     فإا   ،و َمَعوُ نُ كُ س  تَ  ك كاَن   الذِ  لَ ت  مِ  اً نكَ س  َ ا مَ 
[ِمن  ] ني  عَ بعَ رُ بِ  ةً كَ اوشا اً فّ وخُ  5عاً نَ ق  مِ و  راويلَ وسَ 

 ن  مِ  عٍ بُ رُ  فِ ص  نِ بِ  ةً قَ فعَ ر  مِ و  ةً فَ حَ ل  ومِ  ،فٍ ر  صَ  6
(ِمن وُ ) رُ تعَ أك   و أو  فُ ص  نِ  لِ م  احلَ  نَ ضى مِ مَ  7(وَقد  )كاَا طَلنَقها   فإا   ،فٍ ر ص

 ةَ رَ ش  َ ا عَ  عَ طَ قَ  ،8
ها داقِ يف صَ  ةً ومَ دُ خَم   كاَن     ا  إفَ  ،هالَ مَح   عَ ضَ تَ  ا  أ ها إىَل قادِ ها ورُ ثاسِ لِ  يابِ ثِ  ن  عَ  ةً ين فِ يوسُ  مَ راهِ دَ 

                                                                                                                      
 . «ر»سقط  من  11
 . دقيقا: «ر»يف  22
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[ِمن  ] لِ مِح   فُ ص  ونِ  ، ِ ي  الان  نَ مِ  د  واحِ  ن  وَثُُ  ،قيوٍ دَ  اعَ بعُ ها رُ مِ ادِ عِ  ضَ رِ فُ 
 نَ ومِ  ،2بٍ طَ حَ  1

ن  مِ و  ،رِ ه  َك يف الشن ذلِ  ُكلُّ   ،مَ راهِ دَ  ةُ عَ ثع  سَ  فِ ر الصّ 
 ع  نَ ق  ومَ ، راويلُ وسَ  ،ي   مِ قَ  ثاسِ اللِّ  ةِ وَ س  كِ   3

 ،ة  فَ حَ ل  ومِ  ،فٍ ر ص ن  مِ  عِ بُ الرُّ  عِ بُ رُ بِ  ة  دن وخِمَ  ،فٍ ر  صَ  عِ بُ رُ بِ  ة  كَ د اشَ  قادِ الرُّ  ةِ وَ س  كِ   ن  ومِ ، و  ر  وفعَ 
ن  كَ س  ومَ 

 شاءَ  إا   ،اِ  قادِ رُ لِ  ساء  كِ   الَ وَ  5امهاسِ ثَ لِ لِ  وٌّ شُ ا َُم  الُتِ و  مَ لِ  الَ وَ  لَي َس َ اوَ  ،االُتِ و  َمَع مَ  4
َ فَ  عُ ضِ ر  تعُ  يَ طَلنَقها وهِ  فإا   .اهلل تَعاىل شاءَ 

 نَ مِ  عِ بُ الرُّ  عُ بُ ورُ  ،قيوٍ دَ  ن  مِ  عااِ بُ رُ  َ ا َعلي وِ  6روضُ ف  امل
بٍ طَ حَ  لِ مِح   فُ ص  ونِ  ، ِ ي  الان  نَ مِ 

اِ ا رَ خَ  ثُ لُ وثعُ  ،فِ ر  الصن  نِ عَ  8[َدرَاِهمَ ] ةُ تن وسِ  ،7
يت لا ارِ الدّ  9

 ةُ وحا مَ ]،  ِ ي  الان  نَ مِ  د  واحِ  ن  وَثُُ  ،قيوِ الدن  نَ مِ  د  واحِ  ع  بُ ها رُ مِ ادِ وعِ  ،ها َمَعوُ نُ كُ س  تَ  يت كاَن   لا
ُكُن َمَع َمو الُِتَا،فٍ ر  صَ  نِ عَ  مَ راهِ دَ  أر بَعَعةُ و  ،بٍ طَ حَ  َوُة لَِثاٍس،   االُتِ و  مَ لِ  الَ وَ  لَي َس َ اوَ  ، َوَتس  كس 

َوُة رُقَادٍ  َرُض لِلصنيب . َواَل كس   د  واحِ  ن  وَثُُ  ،قيوِ الدن  نَ مِ  د  واحِ  ع  بُ رُ فَإا  طَلنَقَها وابع نُعَها َقد  ُفِطَم يُعف 
 ارِ الدّ  11اِ ا ر خَ  ثُ لُ وثعُ  ،10[، َوِنص ُف مَح ٍل ِمن  َحَطٍب، َوََثَانَِيُة َدرَاِهَم َعِن الصنر فِ  ِ ي  ان ال نَ مِ 
[رُبُع  ] مِ خادِ ل  لِ  12ضُ رَ ف  يعُ و  ،هدِ ىن والِ ك  سُ لِ   كاَن   اليِت 

 ةُ تن وسِ   ٍ ي  زَ  نُ وَثُُ  قيوِ الدن  نَ مِ  د  واحِ  13
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ِ عامَ  ةِ دن يف مُ  و  ر  وفعَ  وٌّ شُ َُم   ةِ وَ س  الكِ  نَ مِ  2يبِّ لصن لِ و  مِ خادِ ل  لِ  1[كسَوةَ ] وال فٍ ر  صَ  مِ راهِ دَ  ، ني 
ويوطر  أو   رية  فِ وغَ 

،خَ  3 اجَ و  زَ وَ  ااِ ميصَ وقَ  اٍّ
 ،عامٍ  ُكلِّ   ن  عَ  بات  رِ ي  وَ مرذ وجُ  د  واحِ  ا  و  وزَ  ،راذٍ أق   4

 عِ بُ الرُّ  عِ بُ رُ بِ  ة  قَ فعَ رَ ومِ  فٍ ر  صَ  عِ بُ رُ بِ  ة  كَ ِر ي  وَ وشُ  ساءٍ كِ   فُ ص  ونِ  ةٍ فَ حَ ل  مِ  فُ ص  نِ  قادِ الرُّ  ةِ وَ س  كِ   ن  ومِ  ،عامٍ 
(ن  مِ )

 ة  كَ ِر ي  وَ وشُ  ة  دن خِمَ  ثاسِ واللِّ  قادِ الرُّ  ةِ وَ س  كِ   ن  مِ  يف العامِ  عُ ضَ ر  الذك يعَ  يبِّ لصن ولِ  .6صوفٍ  5
فِ ص  نِ ب

َ ها وبعَ نَ يع  بعَ  فٍ ر  صَ  عِ بُ رُ  7 ااِ تَ نَ ثع  ا فَ اِ فالَ  عُ بَ وأر   ،ةِ دن خَ املِ  ني 
 ااٍ تّ كَ   ن  مِ  9ااِ تنث  او  صوفٍ  ن  مِ  8

(ام  ِحاَ وَ ) ااٍ تّ كَ 
إذا  احلالِ  طُ سَ الوَ  لُ جُ والرن  .بات  رِ ي  وَ وجُ  ،مي   وقَ  و  ر  وفعَ ،وٌّ شُ وَُم   11اِ اتَ يقَ نِ بَ وَ  10

اعَ بعُ رُ  عُ ضِ ر  تعُ  أو   ل  و وِهَي حامِ جَ و  زَ  وَ لن طَ 
[َُثُن] فُ ص  ونِ  ،ن  وَثُُ  قيوٍ دَ  12

 لِ مِح   فُ ص  ونِ  ، ٍ ي  زَ  13
ن  عَ و  ،هارِ د  َعلى قَ  نٍ كَ س  مَ  اُ ر  خَ و  ،فٍ ر  صَ  مِ راهِ دَ  ةُ تن وسِ  ،بٍ طَ حَ 

إذا   قادِ والرُّ  ثاسِ اللِّ  ةِ وَ س  كِ   14
(عِ بُ رُ ) فُ ص  ونِ  ع  بُ رُ  لُّ قِ مُ ال   لُ جُ والرن  .رِ ه  يف الشن  د  واحِ  م  هَ ر  دِ  الً حامِ  كاَن   

  ٍ ي  زَ  نُ وَثُُ  ،قيوٍ دَ  15
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 ةُ مَ ا  وحُ 
ن  عَ  مَ راهِ دَ  ةُ عَ بعَ وأر   ،بٍ طَ حَ  1

ونُ كُ س  تَ     ي  وبعَ  ،فٍ ر  صَ  2
 قادِ والرُّ  ثاساللِّ  ةِ وَ س  كِ   ن  وعَ  ،3

 4ونَعَفَقُة الَوَلد واحدة  : قَاَل الَقاضي أبُو َعث ِد اهلِل بُن احلَاا. ]رِ ه  يف الشن  مٍ هَ ر  دِ  فُ ص  نِ  قادِ والرُّ 
 .اهلل تَعاىل شاءَ  إا   5[لِل َغِِّن َوالَوَسِط احلَاِل َوال ُمِقلِّ 

   

أِلةث بي[ ] 130] ر  ِمنر ِمسر را،،ِنِحِ  ابـرِنِتأ ِقدر ِت رنى ِقدر  ا، من المال  واسر
ِلة   ِ  بالن حر  [     بإِ ا ماِت ِلح 

َّلة  يف رَ  :وااَ ك  دَ  ب نِ  يِّ لِ أ  عَ  امِ يف أيّ  ةَ ثَ طُ ر  قُ بِ     لَ اَ نعَ  ّلةُ س  مَ  داراً و تَ نَ ابع   لَ حنََ  لٍ جُ َمس 
6 

َياناً ها ن  ىن مِ ت  تَ ها واس  جِ و  زَ  عَ ها مَ كاحِ نِ  دِ ق  عَ  دَ ن  عِ   .ةِ لَ ح  النِّ بِ  وَ حلَِ  فَإذا ماتَ  ،ونُ كُ س  يَ  ناهك  سُ لِ  بُعنع 
 ،ةِ ثَ ا ِ  ةِ لَ اِ ن  مبَِ  َك جااا  ذلِ  أان  ،ا َُ رُ يع  وغَ  [ز  127/ ]  ابٍ تّ عَ  نُ واب   اٍ ر  جُ  ب نُ الَفِقيَهاِا ا فَّف َت
 .عِ ي  الثعَ ا كَ هن إَك ال جَيوُز و ذلِ  ان إ :وقالَ  ،ااِ طّ القَ  ب نُ  رَ مَ أبو عُ  قيوُ ما الفَ هُ فَ وخالَ 

ها ن  عَ  دَ قَ عَ ا انع  إذَ  ةَ لَ ح  النِّ  فَّف َت أان  واَ حُّ دَ  ب نُ  أبو ُُمَمندِ  قيوُ الفَ  ها الّشي خُ ن  َوُسِئَل عَ 
 دَ قَ عَ ا انع  إذَ  كاحَ النِّ  ان أو  ،رُ رَ جَيوُز فيها الغَ  ويف أننُو الَ  ،قاذِ ح  تِ يف االس   رى الثَعي عِ جَت رك َة   كاحُ النِّ 

 .بََي   اهلل ب نِ  َعث دِ  لِ و  قَ لِ  لِ ت  املِ  داذِ ه إىل صَ دَ ع  بعَ  دود  ر  مَ  ،ناءِ الثِ  لَ ث  قعَ  خ  سو ف  مَ  ةِ لَ ح  ه النِّ َعلى هذِ 
َِ  وابَ اجلَ  بَ تَ وكَ   .هأننُو أجازَ  يُّ سِ ى اليونُ كَ ه وحَ دِ َخطِّ يَ ِب
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أِلةث بي [ ] 133] تـ ل أِمسر م  بار سز ي  يب  آِخِر بي ِميردان  اللوع ب  بـِيِـقر  [    ح كر

َ  ثواَ عَ ل  يعَ  نَ الذي سااِ ر  الفُ  الءِ  هؤُ يفيَقوُل  ذٍ ز  رِ  اب نُ  يوُ قالفَ  كااَ 
 يادِ يف األع   بِ العِ يف امل

 مِ ك  فيِو حِبُ  مُ كَ و أننُو َُي  حَ رَ جَ  و أو  لَ تعَ قَ فعَ  رَ آخَ  م  هُ نع  مِ  د  واحِ  أصابَ  إا   وُ نن إ :يِّ صِ العِ ها بِ ري ِ وغَ 
 ينّ ّوك الفقيُو القاِضي أبُو الَوليِد هشاُم ب ُن الَعّواِد،ُو ين ِبذِلَك َعن  رَ ثعَ خ  أ ،طّاعَ  مِ ك  ال حِبُ  دِ م  العَ 
 .و ِمن وُ تُ ع   َسَِ أينّ  رُ كُ أذ  

  

أِلةث بي [ ] 131] باس  ِمسر  [     الشو اِدا  ِعلى السوماع  بي األحر

 ثاسِ يف األح   ماعِ َعلى السن  الشُّهودُ  دَ هِ إذا شَ  :احلااِّ  اهلل ب نُ  دِ ث  القاضي أبو عَ  قالَ 
 َك بِ دوا َمَع ذلِ هَ ش  يَ  ا  أ دن بُ  الفَ 

َ
 أا   سِ ثُ احلُ  ةِ مَ ر  ها حِبُ امُ اِ اح  و . ثاسِ األح   ةِ مَ ر  حِبُ  مُ رَ تعَ ا ُُت  هن أ ةِ فَ رِ ع  امل

ُ  دِ لَ وَ  ن  مِ  لُ جُ الرن  كَ لِ ه  يعَ 
ها جُ و  زَ  ثُ رِ و َفال يَ تُ نَ ابع   كَ لِ ه  وتعَ  ،ئاً ي  شَ  ارِ الدّ  نَ و مِ أتُ رَ ام   ثُ رِ َفال تَ  سِ ثِّ حَ امل

تى واألن   رُ كَ الذن  َيكواَ  أو   ،ئاً ي  شَ  ارِ الدّ  نَ ها مِ دُ لَ وَ  ثُ رِ َفال يَ  د  لَ َ ا وَ  َيكواَ  أو   ،ئاً ي  شَ  ارِ الدّ  نَ مِ 
 لُّ وكُ  .هسريُ ف  َفهذا تعَ ، كُ لن مَ تَ ال تعُ  ارَ الدّ  ان أو  ،ءِ او دوا فيِو َعلى السن هِ شَ  الذينَ  سِ ثُ احلُ  سامِ تِ يف اق  
َثايف األ  ِ ق  الوَ نا يف هذا دَ ن  عِ  دُ هَ ش  يَ  ن  مَ   فُ رِ ع  يعَ  َبل   ،وهُ قَ ف  وال يعَ  ،ئاً ي  هذا شَ  ن  مِ  فُ رِ ع  ال يعَ  سِ ح 

َك إالّ يف ذلِ  ئُ اِ وال جُي   ،مَ دن قَ ِمّا تعَ  ءٍ ي  شَ بِ  مُ رَ تعَ وال َُي   ،الكَ م  األ 1رِهِ عاوُ تَ وبِ  كٍ لُّ مَ تَ فيِو بِ  دَ هِ ما شَ 
 
َ
اهلل  ّلُ س  نَ ) ،ور  َك زُ يف ذلِ  اسِ النّ  هاداتُ شَ فَ  ،ماعُ سن فيِو ال ئُ اِ جُي   سُ ثُ واحلُ  ،ماعُ ال السن  ةُ فَ رِ ع  امل

  :اهلل قاَل القاضي أبو َعث دِ  ،2(ةَ يَ تَعاىل العافِ 
َ
ُ ع  وامل

يف  عاءِ ِا  يف االس   لِ ص  ا الفَ ذَ هَ  رِ ك  ذِ بِ  رادُ ىن امل
وِ كِ مالِ  دِ يَ  ن  مِ  ماعِ السن  ةِ هادَ شَ بِ  اُ رَ خ  تَ س  ال يُ  إذ   سِ ثُ حُ ل  لِ  دِ اليَ كَ   َيكواَ لِ  سِ ثُ احلُ 

  .يءٍ شَ  3
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